
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình phỏng vấn của chúng tôi! 

Vui lòng điền thông tin của bạn theo bảng câu hỏi ở dưới đây.

Chúng tôi sẽ gửi thông tin của bạn tới các công ty ở Nhật cũng như các công ty Nhật đang có kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Việt Nam. 

Trường hợp các công ty Nhật chú ý đến bạn, chúng tôi sẽ liên lạc lại mời bạn đến phỏng vấn với các công ty đó.

Rất mong nhận được sự cộng tác của các bạn! 

1
 Các doanh nghiệp Nhật bản sẽ xem xét tuyển dụng dựa vào bản kết quả 
trả lời này, nếu các doanh nghiệp chú ý đến bạn, chúng tôi sẽ li ên lạc với 
các bạn  theo thông tin và câu trả lời của các bạn ở dưới đây. 

           Chấp nhận           Không chấp nhận 

2 Họ và Tên

3 Phiên âm bằng　カタカナ

4 Giới tính Nam  　　　　Nữ

5 Tên trường

6 Tên khoa

7 Sinh viên năm thứ

8 Ngày tháng năm dự định tốt nghiệp                           Tháng            năm

9 Sô điện thoại di động                               Nhà riêng

10 Địa chỉ:

11 E-mail

12 Sô CMTND

13 Quê quán

14 Năng lực tiếng Nhật 級　

15 Ngày tháng năm thi đạt năng lực tiếng Nhật                          Tháng            năm

16 Bạn có dự định thi lấy bằng năng lực tiếng Nhật năm 2011 không? Có  　　　Không

17 Bạn dự định thi cấp độ nào? 級　

PHIẾU ĐIỀN THÔNG TIN 

18 Xin cho biết các bằng cấp khác nếu có.

Nhận xét lần 1

Nhận xét lần 2



Các bạn hãy điền thông tin cá nhân của mình vào m  ục 2 đến mục 18.

Và, các bạn hãy đính kèm 1 tấm hình thẻ vào phía dưới bản điều tra này.
Xin cám ơn

Trường hợp các bạn đồng ý cho chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của mình cho các công ty Nhật thì các bạn hãy khoanh tròn chữ "Chấp nhận" ở mục 1


