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 Cơ hội cho sinh viên Khoa Kỹ Thuật Tàu thủy và Khoa Cơ khí ñi thực tập sinh ở
Nhật Bản.
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 14/05/11-07:56:03

Công ty C� ph�n Phát tri�n ngu�n nhân l�c ñã tuy�n ch�n ñ��c 22 sinh viên ñi th�c t p sinh.

          Ngày 13/5/2011, Công ty Cổ phần Phát triển
nguồn nhân lực (LOD) trung tâm Nhật Bản phối hợp
với ðoàn  TN,HSV trường  giao lưu  và giới thiệu  với
gần  200 sinh  viên  khoa Cơ khí,  Khoa Kỹ thuật  Tàu
thủy khóa 49, 50  về tuyển chọn  thực tập sinh Việt
Nam ñể chuẩn bị nguồn nhận lực cho nhà máy ñóng
tàu tại khu vực Cam Ranh- Khánh Hòa

Chương trình tiếp nhận thực tập sinh của Công
ty OSHIMA SHIPBUILDING ( thực tập 3 năm tại Nhật
Bản)

-Thực tập sinh ñược ñảm bảo quyền lợi theo ñúng quy ñịnh của JITCO áp dụng ñối
với nước ngoài (Chế ñộ bảo hiểm hưu trí, y tế, trợ cấp làm thêm, khám chữa bệnh theo
quy ñịnh bảo hiểm y tế)

-Trở thành thực tập sinh (ñược học hỏi kỹ thuật tiến tiến trong ngành ñóng tàu của
Nhật Bản).

- Thời gian thực tập tại công ty OSHIMA không quá 36 tháng ( 1 tháng học việc và 35
tháng thực tập)

- ðược hưởng các chế ñộ như người lao ñộng Nhật Bản ( tham gia chữa bệnh, ñược
khám chữa bệnh…)

- Có sự hỗ trợ phiên dịch người Việt Nam làm trong công ty OSHIMA
- ðược tham gia các hoạt ñộng chung của Công ty
- Thực tập sinh ñược ở trong KTX giành riêng cho TTS nước ngoài, bếp ăn nấu món

ăn Việt Nam
- Trong ñợt thực tập lần này công ty sẽ tuyển chọn 39 TTS ưu tiên Sinh viên Cam

Ranh Khánh Hòa.Qua tuyển chọn Công ty ñã tuyển ñược 22 sinh viên của trường ðHNT .
Sinh viên có nhu cầu ñi thực tập sinh tìm hiểu thêm tại http//www.osy.co.jp/english/

hoặc  liên  hệ  với  Ms  Huệ:  0983.684.671;Mr:0936.266.586;  Email:  taonguon@lod.vn  &
huent@lod.vn ñể biết thêm chi tiết

Một số hình ảnh buổi giao lưu giới thiệu

Trang chủ Giới thiệu ðào tạo Sinh viên KHCN-HTQT  English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - Viện - TT

» Văn bản quản lý

» Phân hiệu Kiên Giang

» Thư viện ðiện Tử

» ðăng nhập

» T.Sinh ðH&Cð 2011

» Chuẩn ñầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

» Hội thảo - Hội nghị

» Diễn ñàn ñổi mới PPGD-ðG

& QLðH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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Các tin khác

  Bộ môn Quản trị du lịch – Khoa Kinh tế tổ chức buổi Giao lưu ký kết hợp tác ñào
tạo và tuyển dụng với Khách sạn Sunrise Nha Trang.

  Số lượng ñăng ký dự thi ðại học 2011 vào Trường ðại học Nha Trang (TSB, TSN,
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TSS)

  ðảng ủy Trường ðại học Nha Trang tổ chức Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp
ðảng viên và Lớp lý luận chính trị cho ðảng viên mới năm 2011.

  Sinh viên Khoa Khai thác Thủy sản - Những "vị tướng" giỏi

  Cơ hội việc làm cho sinh viên khóa 48,49 tại Công Ty TNHH Metro Cash & Carry
Việt Nam

  Tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HðND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
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