
×
BUỔI GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT TIẾNG NHẬT

HUST – AIDEM

21.9.2021 Công ty cổ phần Aidem



Xin chào!
Chúng tôi là Aidem Inc, 

Công ty dịch vụ nhân

lực toàn diện tại Nhật Bản.

AIDEM GLOBAL



Ngày 18 Tháng 5 Năm 2018

Chương trình hợp tác giáo

dục giữa trường ĐHBKHN và AIDEM

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác có sự tham gia

của đại điện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, 

và đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
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Đợt tuyển sinh cho khóa 4 của chương trình chính thức

được bắt đầu

【Lễ khai giảng của khóa 3】



Giới thiệu về công ty AIDEM

Shinjuku là một khu phố mua sắm sầm uất, khu tham quan vui chơi và cũng là khu văn 

phòng với trung tâm là ga Shinjuku nằm ở phía Tây Nam của Tokyo. Trên đường phố 

lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, bên cạnh đó còn có công viên

Shinjuku Gyoen rộng lớn để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn.

TOKYO SHINJUKU
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Công ty dịch vụ nhân lực toàn diện tại Nhật Bản.

Cầu nối giao tiếp giữa con người và doanh nghiệp.

AIDEM Inc.

Tên cty

Thành lập

Số nhân viên

Doanh thu

Khách hàng

Chi nhánh

Công ty cổ phần AIDEM

Tháng 2 năm 1971

1,300 người

170 triệu 5,700 vạn yên（8/2020）

250,000 Công ty

Aidem có trụ sở chính ở Tokyo, Osaka và

hơn 39 chi nhánh trên toàn quốc. 
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AIDEM là (Cầu nối nhân lực)

Chúng tôi hỗ trợ các bạn có thể tìm được công việc bản thân mong muốn.

Người tìm việc Doanh nghiệp
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Giới thiệu về nội dung dịch vụ của AIDEM
● Dịch vụ xây dựng

trang chủ tuyển dụng
●Trang tuyển dụng ● Dịch vụ tuyển dụng

sinh viên mới tốt nghiệp

●Phát hành trang tuyển dụng

đính kèm báo

●Tạp chí tuyển dụng miễn phí● Dịch vụ hỗ trợ

chuyển việc
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Hỗ trợ đầy đủ việc làm cho đối tượng là người nước ngoài, từ 

nhân sự có tay nghề cao như kỹ sư đến kỹ năng đặc định

ĐHBKHN

Chương

trình liên

kết đào tạo

Kỹ năng

đặc định

Cơ quan hỗ trợ 

đăng ký

Giới thiệu

các nhân

viên

Người nước

ngoài

Chúng tôi sẽ đào tạo và hỗ trợ việc làm tại các công ty 

Nhật Bản. Giáo dục ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản và 

cách ứng xử. 

Chúng tôi cũng cấp các dịch vụ

xuyên suốt từ giới thiệu cho tới

lúc bạn vào công ty làm việc. 

Giới thiệu các công ty muốn chủ động thuê nhân lực 

nước ngoài.

Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên nước ngoài có
thể trực tiếp hỗ trợ các bạn.
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Hỗ trợ cho SV trường ĐHBKHN Kỹ năng đặc định và hỗ trợ tại Nhật Bản

Hue Ha Binh Loi

Thanh Oo

Cho đến nay, đã có hơn 500 người Việt 

Nam được hỗ trợ việc làm.

Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.
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Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào

tháng 11 năm 2020

17F VIT Tower, 519 Kim Ma, Ngoc Khanh, 

Ba Dinh, Hanoi

Loan

Nhân viên

văn phòng đại diện
Tôi sẽ hỗ trợ bạn tại Việt 

Nam trong thời gian các bạn

chờ nhập cảnh tại Nhật Bản

Các sự kiện phỏng vấn và thực tập trực tuyến có thể 

được tổ chức tại đây.

Tôi đã có kinh nghiệm sống ở 

Nhật Bản, vì vậy nếu bạn có

bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc

nào, hãy hỏi bất cứ điều gì.



Festival Việt Nam tại Kanagawa Nhật Bản là sự kiện nổi bật

nhất của cộng đồng Việt tại Nhật Bản .

Tài Trợ
2017,2018,2019 tài trợ cho festival Việt Nam tại

Kanagawa Nhật
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AIDEM vinh dự là nhà tài trợ chính cho giải J-League Cup Nhật Bản

Hoạt động đóng góp xã hội

Là một hoạt động cho cộng đồng,

Aidem vinh dự được trở thành nhà

tài trợ chính cho giải bóng đá

J-League từ năm 2005 

SOCCER
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Vấn đề của

Nhật Bản

Chương trình hợp tác được triển

khai vì nhu cầu của 2 bên .

Dân số giảm

Toàn cầu hóa

Nắm giữ nhân tài

Cần tập trung làm việc và giao tiếp với

người Nhật vì vậy tiếng Nhật rất quan

trọng.

Vấn đề của

HUST

Có sự quan tâm nhiều tới Nhật Bản

và DN Nhật

Rào cản ngôn ngữ

Rào cản văn hóa

Thiếu thông tin về Nhật

và DN Nhật

Chương trình hợp tác

Lý do chương trình được bắt đầu
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Điều khó khăn đối với doanh nghiệp Nhật là gì

Doanh nghiệp lớn

với nhân viên trên

5000 người0.41 Lần

Doanh nghiệp nhỏ

khoảng 300 nhân

viên5.28 Lần

Tỉ lệ tìm nhân lực hiệu quả （Tỉ lệ 1 người tìm việc tại các công ty）

Doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lượng tối đa khoảng 300 nhân viên
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Doanh nghiệp lớn chỉ chiếm 0.3% .

Quy mô doanh nghiệp Nhật Bản

Có rất nhiều công ty xuất sắc vừa và nhỏ đang

phát triển rất tốt tại Nhật Bản.

Những doanh nghiệp lớn hàng đầu Nhật Bản tổng thể chỉ chiếm 0.3 %

…

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là DN có dưới 300 nhân viên

Ví dụ :
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TAMAGAWA ELECTRONICS CO., LTD.
Số lượng nhân viên: 135 người

Doanh thu: 26 triệu 1,864 vạn yên（Tính đến tháng 3 năm 2018）
Sản xuất, kinh doanh các thiết bị điện, điện tử truyền thông, 

các ứng dụng điện tử.. Hiện tại công ty đã có công ty con tại VN

WATANABE RUBBER Co., Ltd.
Số lượng nhân viên: 54người（trong nước Nhật）
Doanh thu: 10 tỉ 2,200 vạn yên

Sản xuất và bán các thiết bị cao su, nhựa trong sản xuất ô tô, trong công nghiệp

Thiết kế・sản xuất khuôn cao su, nhựa. Hiện tại công ty đã có công ty con tại VN

NIPPON SINGAL CO.. LTD.
Số lượng nhân viên: Khoảng 1,300 người

Doanh thu: 998triệu 5,700vạn yên（tính đến tháng 3 năm 2019）
Thiết bị điều khiển tín hiệu đường sắt, thiết bị điều khiển tín hiệu giao thông, 

thiết bị tự động hóa dịch vụ nhà ga (cổng bán vé tự động, máy bán vé, v.v.), thiết

bị hiển thị LED,Sản xuất hệ thống quản lý bãi đỗ xe, cổng an ninh, cửa nhà, hệ

thống lên máy bay chở khách sân bay, v.v.

Ví dụ về các DN vừa và nhỏ xuất sắc, đã từng tham gia

tuyển dụng sinh viên trong chương trình

AIDEM GLOBAL



Không phân biệt về thứ hạng hay tiền lương, 

phúc lợi xã hội
Hệ thống phúc lợi

Các chế độ không chỉ có ở các DN lớn mà ngay

cả các DN vừa và nhỏ đều có 1 hệ thống hỗ trợ

tương tự

●Các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nhật Bản cũng được hỗ trợ rất nhiều.

●Hầu như không có sự thay đổi hay chênh lệch về chế độ giữa các công ty vừa và

nhỏ với các công ty lớn

AIDEM GLOBAL

Trợ cấp

nhà ở

Trợ cấp

gia đình

Chế độ nghỉ

thai sản · 

Chế độ nghỉ

giữ trẻ

Chế độ

đào tạo



Doanh nghiệp vừa và nhỏ thì lại rất nhiều.

Nếu có kĩ năng tốt

sẽ trở thành cốt lõi

của công ty

Được giao phó

Đa ngành nghề

Cơ hội phát triển nhanh

Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp

Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam,  

vì vậy sau khi sang Nhật các bạn có

thể ở lại làm việc lâu dài, hoặc quay về

Việt Nam để làm việc cho công ty
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Thông qua chương trình này

Không chỉ những doanh nghiệp lớn, những doanh

nghiệp tầm trung cũng có thể giúp các bạn phát huy hết

khả năng và kiến thức của mình.
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Giới thiệu về văn hóa Nhật Bản

Nhật Bản nổi tiếng với 1 nên văn hóa phong phú , tỉ mỉ , thân thiện và hơn hết là nó được mọi người

chấp nhận mỗi khi có cơ hội tới.

JAPANESE CULTURE

Trang phục Kimono Sushi – soba - tempura Nhà chiếu + cửa giấy, 

nhà vườn (bonsai)
AIDEM GLOBAL



Shinkansen – Tàu điện – giao thông

Xung quanh trung tâm Tokyo có rất

nhiều văn phòng, khu dân cư nhưng

cũng có rất nhiều nơi nổi tiếng để tham

quan

Giao thông công cộng

tại Nhật phát triển nên

rất hiếm khi xảy ra ùn

tắc.
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Nhật Bản là 1 đất nước ôn đới gió biển, 1 năm có 4 mùa
Xuân（3～5）・Hạ（6～8）・Thu（9～11）・Đông（12～2）

FOUR SEASONS

春-Xuân 夏-Hạ 秋-Thu 冬-Đông

Mùa xuân thời tiết ấm áp, là

mùa khởi đầu của 1 năm tại

Nhật ( Khải giảng – bắt đầu 1 

công việc ) 

Nhiệt độ tăng lên cũng là lúc

nhiều hoạt động vui chơi , du 

lịch , lễ hội bắt đầu.

Nhiệt độ giảm xuống cũng là

lúc cây lá đổi màu. Thời tiết dễ

chịu cũng là lúc các hoạt động

thể thao được bắt đầu.

Tuyết rơi nhiều ở phía bắc và

miền trung.Là thời kì các môn

thể thao trượt tuyết, trượt băng

bắt đầu.
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Học tiếng Nhật, biết tiếng Nhật,

Là cần thiết để làm việc tại Nhật Bản

Đây là một chương trình cho phép bạn 

học hỏi trong tối đa hai năm mà lại hoàn

toàn miễn phí.

Đối tượng：SV năm 3,4,5 của trường

Thời gian：Từ 10/2021 Đến 9/2023

Thời gian học：Tuần３～４buổi（Thứ 2・T3・T5・T6）

Đối với Sv năm 3,4,5 : thời gian học 500 tiếng/ 1 năm x 2 năm
Nội dung nghiên cứu：Tiếng Nhật, văn hóa Nhật (từ năm thứ 2 của chương trình～)

Năm đầu tiên những sinh viên có kết quả xuất sắc sẽ có cơ hội tham gia thực tập tại

Nhật Bản.

Chương trình hợp tác giáo dục
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Năm 2018, 45 năm kể từ khi mối quan hệ ngoại giao được thiết lập giữa Nhật Bản 

và Việt Nam vào ngày 21/9/1973. Chương trình hợp tác giáo dục giữa trường ĐH 
BKHN với công ty AIDEM đã được chứng nhận là "kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ 

ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Chúng tôi cũng rất vui khi có cơ hội tham dự Đại 

sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt 

Nam và các bên liên quan. Chúng tôi đặt kỳ vọng cao đối với chương trình hợp tác
đào tạo này.

Kỉ niệm 45 năm quan hệ đối ngoại Nhật – Việt
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Thời khóa biểu sắp tới

8-11/10

12/10 

13/10-15/10

19-20/10 

25-26/10

Giải đáp thắc mắc khi tham gia chương trình (online)

Thời hạn đăng ký tham gia chương trình

Tuyển chọn và phỏng vấn sinh viên tham gia

Quyết định sinh viên tham gia chương trình

Khai giảng khóa 4, Chương trình đạo tạo bắt đầu

2021

※Lịch trình trên có thể thay đổi tùy theo các tình hình khách quan chung
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Lợi ích khi tham gia chương trình hợp tác giáo dục

Để đảm bảo rằng hy vọng của bạn có thể được tối đa hóa, Chúng tôi sẽ có trách

nhiệm giới thiệu các bạn với các DN Nhật. Nên các bạn cố gắng học tiếng Nhật và

rèn luyện tác phong khi tham gia phỏng vấn.

Học

và hiểu văn hóa

Nhật Bản
Được đào tạo tiếng Nhật

miễn phí 2 năm

Tham gia sự kiện

Ưu tiên tham gia sự kiện

được tổ chức chính tại

trường ĐH BKHN

Thực tập
Cơ hội được tham gia thực tập online

Hoặc thực tập tại các doanh nghiệp

Nhật Bản. 

Giới thiệu DN Nhật Bản

Đối với trường ĐH BKHN sẽ có lợi thế được ưu

tiên giới thiệu cho các doanh nghiệp Nhật bởi vì

thời điểm đó chúng tôi cũng đang giới thiệu việc

làm cho các sv Nhật Bản .
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Các buổi giới thiệu, phỏng vấn tham gia chương

trình, khai giảng, bắt đầu giờ học tiếng Nhật của

khóa trước

Giới thiệu Phỏng vấn cá nhân Lễ khai giảng

Lớp học



Các buổi phỏng vấn tuyển dụng của khóa trước

Giới thiệu công ty Hỏi đáp

Phỏng vấn cá nhân Liên hoan sau phỏng vấn
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Tham gia thực tập tại Nhật Bản đối với sinh viên khóa 1（20-28/7/2019）

Hướng dẫn tại Aidem Nghiên cứu tại các doanh nghiệp

Thực hành tại các doanh nghiệp Phát biểu thu hoạch thực tập tại Aidem
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Đón sinh viên tham gia thực tập Ngắm cảnh tại chùa Asakusa

Tập làm các món ăn Nhật Chụp ảnh lưu niệm

AIDEM GLOBAL

Tham gia thực tập tại Nhật Bản đối với sinh viên khóa 1（20-28/7/2019）
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Sinh viên khóa 1 sang Nhật Bản và làm việc tại các doanh nghiệp



Tham gia chương trình hợp tác giáo dục

Sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo nên nghiêm chỉnh tham gia.Thái độ

Sv năm 3,4,5 được học 2 năm hãy cố đặt mục tiêu N3 Mục tiêu

Tỉ lệ 1 năm học là 500 giờ, thấp nhất là 80% tỷ lệ lên lớp, vì vậy hãy

cố gắng tham dự đều các buổi học.
Tỷ lệ đến lớp

Các bạn phải đóng 1-2 triệu tiền đặt cọc. Chi phí này sẽ được trả lại vào cuối 

khóa nếu tỷ lệ chuyên cần trên 80%.

Các bạn phải đóng 1- 2 Triệu tiền Quỹ lớp. Chi phí này không được trả lại và

sẽ dùng để chi trả học bổng (cho 20% bạn top đầu của khóa), và để chi trả

các hoạt động chung của lớp như photo, nước uống, giao lưu, dã ngoại

Deposit

Điều kiện để SV muốn tìm việc làm tại các công ty Nhật sau 1 hoặc 2 

năm học tiếng Nhật là điều không khó. Tuy nhiên, đây không phải là 

điều kiện tuyệt đối. AIDEM sẽ giới thiệu sinh viên xuất sắc của trường

ĐHBKHN cho các công ty Nhật Bản càng nhiều càng tốt và chúng tôi 

sẽ cố gắng hết sức để làm cho các bạn có thể làm việc tại Nhật Bản.
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CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

●Quét mã QR CODE và link đăng ký tham gia chương trình

https://bit.ly/3CtTAjj

● Thời hạn đăng ký tham gia chương trình: tới hết ngày 12/10

Tham khảo “Cuộc sống của AIDEM-HUST alumni tại Nhật Bản:

https://www.youtube.com/watch?v=USrbHtSomwY

https://bit.ly/3CtTAjj
https://www.youtube.com/watch?v=USrbHtSomwY

