
DỰ ÁN TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 

 
I. Giới thiệu dự án 

Đây là dự án tuyển dụng nhân lực đã được thực hiện tại các trường đại học lớn ở Hà 

Nội.  

Tiếp nối những thành công đã đạt được, công ty Astmil (Nhật Bản) cùng với Green 

Sun Content (Việt Nam) phối hợp triển khai dự án này tại các trường đại học ở TPHCM.  

 

Vài nét về công ty Green Sun Content 

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ NỘI DUNG MẶT TRỜI XANH (Green Sun 

Content) là công ty 100% vốn Việt Nam chuyên về lĩnh vực dịch thuật, tư vấn với hơn 

90% khách hàng là khách hàng Nhật Bản. 

 

II. Nội dung 

1. Mục đích 

Tuyển các sinh viên đã tốt nghiệp vào năm 2009/2010, và những sinh viên sẽ tốt 

nghiệp năm 2011 thuộc khối các trường kỹ thuật và khối các trường xã hội đi Nhật 

làm việc. 

Các sinh viên được đi Nhật làm việc dưới hình thức nhân viên công ty chứ không 

phải tu nghiệp sinh. 

 

2. Những lợi ích mang đến cho sinh viên 

. Kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản, tại các công ty Nhật Bản 

. Trao dồi khả năng tiếng Nhật 

. Mức đãi ngộ, về cơ bản, giống với người Nhật khi mới tốt nghiệp. 

. Không mất bất cứ một khoản phí nào. 

 

3. Đối tượng sinh viên 

- Có nguyện vọng được làm việc tại các công ty Nhật Bản 

Có nguyện vọng được làm việc tại Nhật Bản  

-  Là sinh viên năm cuối hoặc vừa mới tốt nghiệp (những người đã tốt nghiệp năm 

2009/2010, hoặc sẽ tốt nghiệp trong năm 2011) 

Đối với sinh viên khối ngành kỹ thuật: là sinh viên các ngành IT, cơ khí, 

điện/điện tử, v.v… của các trường: 

. Trường đại học Bách khoa 

. Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật 

. Trường đại học Khoa học Tự nhiên,  



. Trường đại học Công Nghiệp, v.v… 

Đối với sinh viên khối ngành kinh tế xã hội: là sinh viên các trường: 

. Trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn 

. Trường đại học Ngoại thương 

. Trường đại học Kinh tế 

. Trường đại học Huflit, v.v… 

- Trình độ ngoại ngữ: 

Đối với sinh viên khối ngành kĩ thuật: không đòi hỏi năng lực tiếng Nhật (Khi 

phỏng vấn sẽ có người phiên dịch). 

Đối với sinh viên khối ngành kinh tế xã hội: trình độ tiếng Nhật tương đương 2 

kyu. 

 

4. Thời gian tuyển dụng:  

- Đợt 1: từ 1/11/2010 – 31/12/2010 

- Đợt 2: từ 1/1/2011 – 31/1/2011 

 

5. Số lượng sinh viên: 

- Đợt 1:  

Phỏng vấn vòng 1: khối kỹ thuật (trên 100 người), khối xã hội (trên 100 người) 

Phỏng vấn vòng 2: khối kỹ thuật (trên 50 người), khối xã hội (trên 50 người) 

- Đợt 2: 

Phỏng vấn vòng 1: khối kỹ thuật (trên 200 người), khối xã hội (trên 200 người) 

Phỏng vấn vòng 2: khối kỹ thuật (trên 80 người), khối xã hội (trên 80 người) 

 

6.   Phương pháp tuyển chọn. 

-  Đăng kí tham gia phỏng vấn: Các bạn điền thông tin vào bản điều tra (mục 2 - 

18) và gửi về địa chỉ: tran.phi.yen@greensun.com.vn (0906099884) trước ngày 

15/01/2011. 

- Quy trình tuyển dụng: 

Vòng 1: Phỏng vấn trao đổi về nguyện vọng làm việc tại Nhật  

Vòng 2: Phỏng vấn năng lực chuyên môn.  

Sau đó, những bạn được chọn sẽ tham gia một buổi seminar giới thiệu cụ thể về nội 

dung chương trình và thông tin về các công ty Nhật Bản. 

Vòng 3: Phỏng vấn với phía Nhật Bản. 

Những người đỗ vòng phỏng vấn với công ty Nhật Bản (2 vòng phỏng vấn) sẽ được 

hỗ trợ học tiếng Nhật miễn phí tại trung tâm Nhật ngữ IVY của Green Sun. 


