
Du học sinh làm việc tại công ty Nhật Bản- Lời khuyên cho sự thành công trong công ty của Nhật Bản 

Hiệp hội xúc tiến giao lưu du học sinh Shizuoka 
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Du học sinh,

 Tốt nghiêp 

Công ty Nhật Bản

Xã hội Nhật Bản 
 Thành công

 Đa dạng hóa  

 

 

 

 

 

 

 

【Du học sinh】 

1． Hiểu đúng vấn đề xin việc tại Nhật Bản và ý 

nghĩa của nó. 

  ・Phân tích đầy đủ về công ty và về bản thân

  ・Làm rõ cái bản thân mình muốn làm 

2． Trong thời gian sinh viên, trang bị cho mình 

kiến thức về tiếng Anh, vi tính, kiến thức và kỹ 

năng chuyên môn, tiếng Nhật. 

3．Thông qua việc làm thêm và các hoạt động 

ngoại khóa để quan sát kỹ tính tổ chức của Nhật 

Bản 

【Chính phủ Nhật Bản】 

1. Làm rõ ý nghĩa của việc du học sinh ở lại 

Nhật với cương vị nhân tài chất lượng cao. 

  ・Cần thiết phải tạo môi trường thuận lợi 

cho du học sinh sau khi tốt nghiệp ở lại 

sống và làm việc 

【Đại học】 

1．Cung cấp các tri thức cần thiết về hoạt động xin việc cho 

du học sinh. 

2．Cung cấp đúng lúc các thông tin cần thiết cho hoạt động 

xin việc đến du học sinh. 

3．Để các nhân tài ở lại Nhật, cần phải có năng lực tiếng 

Nhật,  kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt. Điều này 

cần phải tận dụng mọi cơ hội để quảng bá khắp toàn 

trường. 

 

【Công ty Nhật Bản】 

1． Làm rõ và thông suốt toàn công ty về ý nghĩa của 

việc tuyển nhân viên người nước ngoài 

  ・Sàng lọc các yếu tố cần thiết để cụ thể hóa ý 

nghĩa,sau đó lập kết hoạch và thực hiện.  

・Trong quá trình đó, hoặc qua kết quả, các mối lo 

lắng về việc tuyển dụng du học sinh sẽ được loại 

bỏ. 

2.   Sử dụng đúng người, đúng chỗ. 

Nhận thức điểm mạnh của nhân viên người nước 
ngoài、bản thân nhân viên người nước ngoài 
và công ty suy nghĩ về vài trò của nhân viên 
người nước ngoài trong công ty. 
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