
THÔNG BÁO VỀ SEKISHO JOBFAIR LẦN THỨ 5 

~ Cùng làm việc cho doanh nghiệp Nhật Bản ! ~ 

Đến hẹn lại lên, SEKISHO JOBFAIR lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 03, 04/11/2018. Với 

mong muốn mang đến cơ hội việc làm hấp dẫn tại các doanh nghiệp Nhật Bản cho các bạn sinh viên sắp tốt 

nghiệp cũng như đã tốt nghiệp của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Tất cả các doanh nghiệp góp mặt tại 

SEKISHO JOBFAIR đều là doanh nghiệp Nhật Bản. 

Là hoạt động thường niên tổ chức 1 năm 1 lần, SEKISHO JOBFAIR năm nay được tổ chức với quy mô lớn, 

với sự tham dự của 22 doanh nghiệp. Các bạn hãy đến lắng nghe các doanh nghiệp chia sẻ, đây cũng là cơ 

hội để các bạn định hướng được con đường đi cho tương lai của mình. Hẹn gặp lại các bạn tại buổi 

JOBFAIR. 

◆ Nội dung chi tiết 

- Thời gian: 8:30 ~ 17：00 ngày 03, 04/11/2018 (thứ 7, chủ nhật)  

- Địa điểm: Tầng 1 thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

- Đối tượng tham gia: Sinh viên tốt nghiệp năm tháng 6~8 năm 2019 và cựu sinh viên 

- Phí tham gia: Miễn phí 

- Doanh nghiệp tham dự: 22 doanh nghiệp Nhật Bản đến từ Nhật Bản và tại Việt Nảm  

◆ Thông tin về doanh nghiệp xin tham khảo tại Link sau: 

http://srv1.sekisho-vn.com/Jobfair2018/company 

◆ Lịch trình buổi JOBFAIR:  

<< Ngày thứ 1 >> 

(8:30 ~ 9:00)      Giới thiệu về JOBFAIR 

(9:00 ~ 10:00)  Phần PR về doanh nghiệp  

(10:00 ~ 12:30)  Doanh nghiệp thuyết trình 

(12:30 ~ 13:30)    Nghỉ giải lao 

(13:30 ~ 17:00)  Doanh nghiệp thuyết trình hoặc Phỏng vấn 

 

http://srv1.sekisho-vn.com/Jobfair2018/company


<< Ngày thứ 2 >> 

(9:00 ~ 10:00)      Seminar 

(10:00 ~ 12:30)  Doanh nghiệp thuyết trình hoặc Phỏng vấn 

(12:30 ~ 13:30)  Nghỉ giải lao 

(13:30 ~ 17:00)  Doanh nghiệp thuyết trình hoặc Phỏng vấn 

 Seminar 

① Ngày 04/11/2018, 9:00 ~ 10:00 

“Cách học tiếng Nhật dành cho người Việt” 

Diễn giả：Cô Lê Thị Mộng Hằng（Giáo viên tiếng Nhật kiêm Quản lý chương trình đào tạo tiếng Nhật 

của Trung tâm Tiếng Nhật Riki） 

◆ Các điểm hấp dẫn  

Tặng phần quà hấp dẫn qua chương trình Bốc thăm trúng thưởng:  

Từ sau 15h30 ngày 03/11 và sau 12h00 ngày 04/11, sau khi các bạn trao lại cho ban tổ chức Phiếu câu hỏi 

khảo sát tại cửa ra vào, sẽ có cơ hội bốc thăm và nhận được: 

<Giải nhất> Phiếu giảm 50% khóa học tiếng Nhật (1 trong các trình độ từ N5~N2): 1 người 

<Giải nhì> Phiếu giảm 20% khóa học tiếng Nhật (1 trong các trình độ từ N5~N2): 2 người 

<Giải ba> Phiếu giảm 10% khóa học tiếng Nhật (1 trong các trình độ từ N5~N2): 5 người 

<Giải tư> 1 quyển sách học Kanji: 10 người 

<Giải năm> 1 áo mưa in logo Sekisho: 30 người 

<Giải sáu> Sổ tay ngữ pháp/từ vựng/chữ Hán N3: 100 người 

※ Ngoài ra, chúng tôi còn chuẩn bị nhiều phần quà cho cả những bạn không trúng thưởng.  

 

 

 



 Buổi hướng dẫn về Đối sách phỏng vấn thực tế 

Buổi hướng dẫn về Đối sách phỏng vấn thực tế sẽ được tổ chức trước khi diễn ra Jobfair. Tại đây, diễn giả 

người Nhật sẽ đưa ra những dẫn chứng, ví dụ xấu/tốt thông qua mô phỏng 1 buổi phỏng vấn để giải thích. 

Nửa sau của buổi hội thảo, chúng tôi sẽ dành thời gian để người tham gia có thể trực tiếp tham gia phỏng vấn 

thử, nhằm ghi nhớ tối đa nội dung được truyền đạt trước đó, cùng chuẩn bị thật tốt trước khi bước vào 

JOBFAIR. 

- Thời gian: Từ 14:00 ~ 16:00 Chủ nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018 

- Địa điểm: Hội trường C2 – Đại học Bách khoa Hà Nội 

- Đối tượng: Đối tượng tham gia SEKISHO JOBFAIR 

- Số lượng: 500 người 

- Chi phí: Miễn phí 

 SCOUT MAIL 

Tại JOBFAIR lần này, nếu bạn lựa chọn doanh nghiệp mình quan tâm khi đăng ký trước trên Website, 

bạn sẽ có cơ hội nhận được email thông báo tiếp nhận đăng ký trực tiếp từ doanh nghiệp. Đây thực sự là 

cơ hội rất lớn để bạn có thể kết nối với doanh nghiệp mà mình kỳ vọng. 

◆ Đăng ký trước trên Website tại đây◆ 

- http://srv1.sekisho-vn.com/Jobfair2018/jobfair/create 

- Trang web chính thức của SEKISHO JOBFAIR: 

- http://srv1.sekisho-vn.com/Jobfair2018/jobfair 

- Facebook chính thức của SEKISHO JOBFAIR  

- https://www.facebook.com/sekishojf/ 

 

http://srv1.sekisho-vn.com/Jobfair2018/jobfair/create
http://srv1.sekisho-vn.com/Jobfair2018/jobfair
https://www.facebook.com/sekishojf/

