DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP
DONG DU PRACTICAL TRAINING CENTER (DPTC)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ
Tổng Quan Về Chương Trình


Soạn thảo và dịch thuật Hợp đồng lao
động, Hợp đồng kinh tế…



Dịch các hồ sơ, báo cáo và văn bản luật



Thực hiện các công việc hành chính về
bảo hiểm, thuế, lương

Đối Tượng Tham Gia
 Sinh viên đã học chuyên ngành Ngoại ngữ
mới ra trường, sinh viên năm cuối ngành
Ngoại ngữ ( Anh hoặc Nhật ).
 Sinh viên đang học chuyên ngành Ngoại ngữ (
Anh hoặc Nhật ) và có nhu cầu trải nghiệm
thực tế về ngành Ngoại ngữ ( Anh hoặc Nhật )
 Yêu cầu độ tuổi: 18 – 24 tuổi
•
Thời Gian
Học


Các ngày trong tuần : 2 buổi / Tuần

Quyền lợi được hưởng
 Sau khóa thực tập các bạn được ký tên, đóng dấu xác nhận về kinh
ghiệm làm việc đã được thực tập tại công ty
 Có sự hình dung rõ ràng về công việc liên quan đến ngành Ngoại
ngữ ( Anh hoặc Nhật ) trong thực tế
 Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội
thăng tiến cao
 Được hướng dẫn thực tập đội ngũ nhân viên tận tình và dồi giàu
kinh nghiệm
 Cơ hội trở thành nhân viên chính thức trong công ty hay giới thiệu
cho những khách hàng nước ngoài đang là đối tác của công ty nếu
kết quả thực tập xuất sắc

Các Lý Do Chọn Học Tại DPTC
Là bộ phận liên quan của Dong Du International Consulting Group.
1. Đội ngũ giảng viên tận tâm nhiệt tình bao gồm những chuyên gia có kinh nghiệm
giảng dạy và có kinh nghiệm làm việc thực tế tại các doanh nghiệp trong và ngoài
nước.
2. Chăm sóc học viên chu đáo, thân thiện.
3. Phương pháp giảng dạy chú trọng đến công tác làm việc thực tế kết hợp đi dự án thực
tế.
4. Sĩ số lớp giới hạn.
5. Học phí cạnh tranh.
6. Tham dự các họat động ngoại khóa của trung tâm về các chuyên đề học thuật,ngoại
ngữ……
7. Ứng viên đạt điểm ưu của chương trình sẽ có cơ hội được Dong Du International
Consulting Group giới thiệu việc lảm phù hợp cho khách hàng FDI tại Việt Nam.

Đăng Ký và Học Tại: DPTC Hồ Chí Minh
Lầu 01, 90 – 92 Đinh Tiên Hoàng , Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
Lầu 01, 14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1,TP.HCM
Tel: (08) 3910 0548 – 093 80 25552
Email:
trang.le@japanvietnam.com.vn
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