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GIỚI THIỆU VỀ JELLYFISH EDUCATION
Công ty cổ phần Jellyfish Education – trực thuộc tập đoàn Jellyfish Japan, hoạt động trong lĩnh vực
đào tạo ngoại ngữ, tư vấn du học và tư vấn hướng nghiệp vào các doanh nghiệp nước ngoài.
Sau gần 10 năm phát triển, hiện nay tập đoàn Jellyfish đã có mặt tại 4 quốc gia và 10 thành phố lớn,
đem đến cơ hội học tập và làm việc cho hàng nghìn sinh viên châu Á.
Tại Việt Nam, Công ty cổ phần Jellyfish Education được thành lập từ năm 2010. Cho đến nay, bằng
tâm huyết, sự chia sẻ và thấu hiểu sâu sắc, chúng tôi đã truyền cảm hứng, định hướng và chắp cánh
cho hơn 10.000 bạn trẻ đạt được ước mơ của mình.

1. TẦM NHÌN.
From Vietnam to the world: Điểm tựa vững chắc từ Việt Nam nhìn ra thế giới.
Jellyfish Education luôn nỗ lực hoàn thiện mình để trở thành công ty cung cấp dịch vụ Tư
vấn Du học, Đào tạo Ngoại ngữ gắn liền với Định hướng đầu ra đáng tin cậy nhất tại Việt Nam.
Các dịch vụ của chúng tôi tạo nên vòng tròn khép kín, mang đến cho học viên sự hỗ trợ toàn
diện, từ khâu đào tạo các thế hệ học viên chất lượng; tư vấn chọn trường, chọn ngành du học phù hợp
với khả năng và mong muốn của học viên; đến khâu định hướng nghề nghiệp tương lai của các bạn,
theo đúng tiêu chí, học thật để làm thật chứ không dừng lại ở học lý thuyết suông.
Với những giá trị này, Jellyfish Education hi vọng sẽ trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy nhất
của tất cả các bạn trẻ Việt Nam mang trong mình đầy ước mơ và hoài bão.
2. SỨ MỆNH
Best service – Strongest Connection: Dịch vụ tốt nhất – Cầu nối vững chắc nhất
Jellyfish Education được hình thành và phát triển với sứ mệnh:
– Là cầu nối giúp học sinh sinh viên Việt Nam tiếp cận với các chương trình du học chất
lượng, hiệu quả và phù hợp tại các trường uy tín trên thế giới.
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– Cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng, giúp học viên đạt mục tiêu đầu ra trong thời gian ngắn
nhất. Đồng thời mang đến cho học viên cơ hội trải nghiệm các Phương pháp học ngoại ngữ tiên tiến
nhất, tăng khả năng tự khám phá và phát triển khả năng tiềm ẩn của bản thân người học.
– Định hướng tương lai, giúp học viên có thể học tập và lựa chọn ngành học, công việc phù
hợp với sở thích và tiềm năng của bản thân.
3. PHƢƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG.
True people – True value: Con người thực – Giá trị thực.
Là doanh nghiệp Nhật Bản, chúng tôi luôn chú trọng đến việc phát triển con người. Giá trị
dịch vụ mà Jellyfish cung cấp thể hiện qua chính chất lượng của những thế hệ con người mà chúng tôi
dẫn dắt, đào tạo và định hướng. Không hoa mỹ, không cầu kỳ, tập trung nỗ lực giúp thế hệ trẻ Việt
Nam tự tin, năng động và hội nhập – Đó là phương châm hoạt động không bao giờ thay đổi của
Jellyfish Education.
4. SLOGAN
Expand your horizons – Hãy mở rộng tầm nhìn của bạn
Bước ra thế giới, trải nghiệm nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn – Đó là nhu cầu chính đáng và
là điều mà các bạn trẻ nên làm. Bằng cách cung cấp các trải nghiệm giáo dục mới và cơ hội việc làm,
Jellyfish mong muốn mang đến các cơ hội tự hoàn thiện chính mình cho các bạn học sinh, sinh viên
Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung; sẵn sang đồng hành cùng các bạn trong cuộc hành
trình chinh phục tri thức, khám phá giới hạn và mở rộng tầm nhìn của chính mình.
Lấy CHẤT LƯỢNG là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, chúng tôi luôn cải tiến phương pháp
đào tạo, mở rộng phạm vi kết nối với các trường danh tiếng trên thế giới.
Hy vọng những nỗ lực của chúng tôi sẽ giúp bạn tạo một cơ sở tốt để tự tin thực hiện ước mơ
của chính mình!
Địa chỉ: Hà Nội: P. 1309, Tòa nhà CMC, Đường Duy Tân, Cầu Giấy
Hải Phòng: P. 339, Tòa nhà Sholega, Đường Lạch Tray, Ngô Quyền
Huế: Tầng 5, Tòa nhà Techcombank,24 Lý Thường Kiệt
Đà Nẵng: Tầng 3, tòa nhà Thư Dung Plaza, 87 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu.
HCM: Tầng 4, Tòa nhà MB Bank, 538 CMT8, P.11, Q.3
Website: http://jellyfish.edu.vn
Hotline: 0234-3933-774 hoặc 0976.85.77.44
Email: hue@jellyfish.edu.com
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GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH KỸ THUẬT VIÊN NHẬT BẢN
1. Kỹ thuật viên Nhật Bản là gì?
 Kỹ thuật viên Nhật Bản là chương trình của Bộ lao động Nhật Bản nhằm thu hút lao
động có tay nghề, bằng cấp từ cao đẳng chính quy trở lên, sang Nhật làm việc dựa trên
hợp đồng ký kết trực tiếp với một doanh nghiệp của Nhật.
 Hợp đồng lao động quy định rõ nội dung công việc, mức lương, địa điểm, thời gian
làm việc…
2. Nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật viên ngành khách sạn
Hiện nay nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật viên ngày càng tăng do:
 Nhật Bản đang thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực kỹ thuật trẻ.
 Hạn chế của chương trình thực tập sinh quy định: các công ty tiếp nhận lao động nước
ngoài của Nhật không được tiếp nhận tổng số thực tập sinh vượt 5% số lao động chính
thức/năm, trong khi chương trình tuyển kỹ thuật viên không bị hạn chế số lượng.
 Do kỹ năng của lao động Việt Nam ngày càng nâng cao và mức chi trả lương phù hợp
hơn so với lao động đến từ các quốc gia khác như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Braxin,
 Do ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Vì vậy
chính phủ Nhật có các chính sách thu hút nguồn nhân lực có tay nghề, có bằng cấp sang
Nhật làm việc để sau này về nước làm cho các công ty của Nhật.
3. Tại sao nên đi Nhật theo diện kỹ thuật viên ngành khách sạn.
Khi đi Nhật dạng kỹ sư, kỹ thuật viên các bạn sẽ có rất nhiều lợi thế so với đi Nhật dạng thực
tập sinh và tu nghiệp sinh kỹ năng:
 Hưởng lương trực tiếp và hưởng toàn bộ lương từ công ty tiếp nhận (nếu là thực tập
sinh và tu nghiệp sinh, người lao động phải thông qua nghiệp đoàn, tiền công bị khấu trừ
nhiều khoản phí dịch vụ cho nghiệp đoàn và công ty phái cử). Mức lương chính thức
trung bình khoảng 160,000 – 250,000 Yên (tăng ca tính 125% lương) tùy theo vị trí công
việc và mức lương cơ bản của nơi làm việc.
 Được hưởng các chế độ phúc lợi tương tự như người bản xứ.
 Mức chi phí thấp hơn nhiều so với đi Nhật theo dạng thực tập sinh và tu nghiệp sinh.
 Tuỳ theo kỹ năng và hiệu quả công việc, kỹ thuật viên có thể gia hạn kéo dài thời gian
làm việc tại Nhật lên đến 10 năm (trong khi theo quy định hiện tại, tu nghiệp sinh chỉ
được làm tối đa 3 năm, và sau khi kết thúc hợp đồng, phải về nước và rất khó quay trở lại
Nhật.)
 Được bảo lãnh vợ/chồng, con, anh, chị em ruột sang Nhật.
 Không bị hạn chế số lần xuất nhập cảnh vào Nhật.
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TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN
1. Yêu cầu bắt buộc
 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành du lịch, ngoại ngữ, kinh tế, xã hội
 Tuổi không quá 30 tuổi, chưa lập gia đình
 Chưa có tiền án, tiền sự và không thuộc diện cấm xuất cảnh.
 Năng lực tiếng Nhật tương đương N3.
 Ngoại hình ưa nhìn, Nam cao 1m68 trở lên, Nữ cao 1m55 trở lên.
2. Đối tƣợng ƣu tiên
 Ưu tiên ứng viên nữ
 Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại khách sạn.
 Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành nhà hàng - khách sạn.

GIỚI THIỆU VỀ TIẾN TRÌNH
Đăng kí tham
gia chương trình
kỹ thuật viên
chất lượng cao

Phỏng vấn sơ tuyển
vòng 1

Giải đáp thắc Phỏng vấn trực tiếp cùng
mắc, thái độ
Doanh Nghiệp tuyển dụng
chuyên môn,
năng lực tiếng

Xin visa và chuẩn bị
hành trang bay sang
Nhật làm việc

Nhận được COE
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Hoàn thiện hồ sơ lưu
trú từ 2-4 tháng.
Tiếp tục trau dồi năng
lực tiếng.

Sang Nhật học
việc 10-15 ngày
(Mọi chi phí sẽ
do JF tài trợ)

Về nước
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MỤC TIÊU LỚN NHẤT CỦA JELLYFISH EDUCATION
Nếu nhìn theo góc độ đơn giản, chúng tôi có doanh thu khi làm dịch vụ, khách hàng có được Visa và
sang Nhật khi trả phí dịch vụ. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất và cũng là lý do mà Jellyfish Education ra
đời là hoạt động có hiệu quả, không ngừng phát triển để trở thành một trong những công ty tư vấn du
học Nhật Bản hàng đầu, trở thành cầu nối giáo dục Việt Nam - Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu du học của
học sinh, sinh viên Việt Nam và nhu cầu tìm kiếm người tài của các công ty Nhật ngày càng tăng.
Phƣơng châm hoạt động của Jellyfish Việt Nam
Con ngƣời thực • Giá trị thực
Jellyfish dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Con Sứa”, đặc điểm điển hình:
 Một loài động vật biển: Nhật Bản - đất nước của biển.
 Không có vỏ, thân trong suốt: Sự tinh khiết, sự chân thành và sự thật.
 Sống bầy đàn, di cư, sinh sản nhanh: Tinh thần gắn kết vì sự phát triển xuyên quốc gia.

Với mong muốn phát triển đội ngũ và các dịch vụ của công ty được như các phẩm chất của loài sứa
nên chúng tôi đã chọn tên của công ty là Jellyfish.

JELLYFISH EDUCATION
PHẤN ĐẤU HOẠT ĐỘNG VÌ MỘT THẾ HỆ NGƯỜI VIỆT TRẺ, TỰ TIN
NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ THÀNH CÔNG!
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