Gửi đến những bạn Kỹ sư lý tưởng!
Tôi sẽ trở thành (bạn hãy viết hi vọng và mục tiêu của bản thân)!
Lựa chọn

Tôi sẽ trở thành kỹ sư cầu nối, là cây cầu kết nối giữa Nhật Bản và Việt

của bạn là

Nam!
Tôi sẽ vận dụng những kĩ năng có được từ Nhật Bản vào tận dụng phát
triển nó ở Việt Nam!

Chúng tôi đang hỗ trợ giới thiệu việc làm, hỗ trợ về cuộc sống, giáo dục tiếng Nhật, nâng cao nghiệp vụ cho các
công ty ở Nhật Bản.
Nếu bạn là kĩ sư trẻ hay bạn mong muốn làm những công việc tận dụng tối đa tiếng Nhật như thông dịch chẳng hạn
thì yên tâm, chúng tôi đang tìm kiếm các bạn đấy!
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Chúng ta sẽ làm quen với những gương mặt thành công trên đất Nhật đã được IGA giới thiệu nhé.

Bạn Phong - Đang sống cùng gia đình ở Nhật Bản
Tôi đã đến Nhật vào năm 2016. Tôi đang sử dụng phần mềm CAD và thiết kế
phụ kiện máy móc. Năm 2018 tôi đã thi đậu bằng lái xe ô tô của Nhật và đưa
vợ từ Việt Nam sang đây cùng sinh sống. Trong tương lai, tôi dự định sẽ định
cư ở Nhật Bản.

Bạn Bắc – Bay vòng quanh giữa Nhật Bản và Việt Nam
Tôi đến Nhật vào năm 2017 và hiện đang làm thiết kế xây dựng. Khi công ty
được thành lập ở Việt Nam, tôi cùng với giám đốc thường xuyên đi về Việt
Nam công tác. Hàng ngày tôi rất bận rộn với công việc chuẩn bị và tuyển dụng.

Bạn Việt - Quản lý tại công trường xây dựng
Tôi đến Nhật vào năm 2018 và hiện giờ đang đảm nhiệm công việc quản lý
thi công các công trình kiến trúc. Do tính chất công việc cũng như phải nói
chuyện nhiều bằng tiếng Nhật nên lúc đầu tôi thấy rất vất vả nhưng bây giờ
tôi đã có thể hợp tác làm việc với các bạn cùng làm khác rất suôn sẻ.

IGC luôn sẵn sàng hỗ trợ nghề nghiệp cho các bạn bằng cách tận dụng kinh nghiệm và thế mạnh trong 28 năm
làm nghề và hơn 3000 người cố vấn việc làm cho các bạn trẻ mà chủ yếu là các sinh viên đại học của Nhật Bản.

Giảng dạy tiếng Nhật

Giới thiệu nhân sự
Hỗ trợ toàn diện về các việc
làm ở các công ty Nhật Bản
và giới thiệu việc làm dựa
theo nguyện vọng của bạn!

Tại Việt Nam
Nghiệp đoàn IGC
Tại Nhật Bản

Hỗ trợ giáo dục tiếng Nhật và
các lớp học tương tác để chuẩn
bị cho chuyến đi đến Nhật Bản
của bạn.Chúng tôi sẽ cùng hợp
tác với công ty
Japan ICT Learning.

Giáo dục nghề nghiệp
Giáo dục các nghiệp vụ để các
bạn làm việc được trong xã hội
quốc tế như ngoài việc giảng dạy
về kỹ năng IT hay CAD thì
chúng tôi còn giúp các bạn nâng
cao khả năng giao tiếp tiếng
Nhật và tiếng Anh…

Hỗ trợ nghề nghiệp
Giúp đỡ dựa theo tình hình nơi
làm việc sau khi vào làm ở Nhật
Bản hay trao đổi về việc chuyển
việc. Ngoài ra, chúng tôi cũng
sẽ hỗ trợ làm thẻ đăng ký cư trú
hoặc mở tài khoản ngân hàng,
lắp đặt Wifi, Y tế hoặc chỗ ở…

