
ĐỊA CHỈ CÔNG TY

“企業の最大の財産は人である”
Tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp là con người

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO 
NHÂN LỰC Á CHÂU

Liên hệ

0981-242-586024-6664-3919

WEB

Tầng 3 toà 2B Vinata Tower 289A Khuất Duy 
Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Thôn 7 Nông Lâm, Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội

YouTube Facebook

MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ PHÁI CỬ TRUYỀN THỐNGChế biến thực phẩm Công nghiệp dệt Kiểm hàng 
 (Thiết bị điện tử, hàng dệt may)

Nông nghiệp Công nghiêp may mặc Xây dựng, nội thất, điện nước

Cơ

Cơ khí, hàn Sửa chữa bảo dưỡng ô tô Vệ sinh toà nhà

BẢN ĐỒ NHẬT BẢN

Đối tác chính của chúng tôi nằm ở khu vực Kyushu, 
Okinawa, Shikoku, Chugoku, Kansai

Văn phòng Hotline



Lợi ích khi đi Nhật 8 bước phái cử Thực tập sinh sang NhậtGiới thiệu công ty

Thực tập sinh số 3 Kỹ năng đặc định

Chỉ cần từ 3 đến 6 tháng là có thể đi Nhật!!!

144 ~ 216 
triệu 3 năm

Trường hợp làm việc 
 3 năm ở Việt Nam

Trường hợp làm việc 
3 năm ở Nhật Bản

1 ~ 2,2  
tỷ

Lương tháng khoảng 4-6 triệu 
Chưa bao gồm chi phí sinh hoạt

Lương tháng khoảng 30-60 triệu 
Chưa bao gồm chi phí sinh hoạt 

※Bao gồm cả làm thêm

Chênh lệch tổng thu nhập trong 3 năm  

936 triệu ~ 2 tỷ

So sánh mức lương khi làm việc tại Việt Nam 3 năm  
với làm việc tại Nhật Bản trong 3 năm

Hoàn thuế sau khi về nước từ 80 - 100 triệu

Không quan trọng việc bạn sinh ra 
trong môi trường hay nền tảng giáo dục 
như thế nào…

Chỉ cần bạn nỗ lực hết mình sau khi đến Nhật Bản, 
chắc chắn bạn sẽ gặt hái nhiều thành công trong 
cuộc sống!

Đám cưới hạnh phúc Gia đình hạnh phúc Được mọi người tôn trọng

1600 80 20 300
TTS đã xuất cảnh Ngành nghề Nghiệp đoàn Công ty tiếp nhận Cơ hội quay trở lại Nhật Bản

TTS kỹ năng và Kỹ năng đặc định Nhân viên Quản lý

● Làm việc tại Nhật 3~10 năm

● Đạt trình độ N3~N2
● Trau dồi kinh nghiệm, trình độ khoa học kỹ 
thuật

● Làm việc cho một công ty Nhật Bản 
sau khi về VN

● Nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng, vốn 
sống

● Đạt trình độ N2~N1

Thành công trong sự nghiệp và cuộc sống

4 điểm mạnh của công ty

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phái cử 
người lao động sang Nhật Bản làm việc.

Là thành viên trong hiệp hội XKLĐ Việt Nam. 
Công ty tự hào giữ vững danh hiệu doanh nghiệp 
5 sao về phái cử người lao động đi làm việc tại 
nước ngoài từ năm 2017 cho đến nay.

Cơ sở đào tạo với diện tích hơn 3000m2, đội ngũ 
giáo viên có cả người Nhật và người Việt. Chương 
trình giảng dạy hiện đại, linh hoạt, có áp dụng 
công nghệ trình chiếu, học trực tuyến, học qua 
video trên YouTube,…

Luôn đồng hành cùng người lao động trong suốt 
thời gian làm việc tại Nhật Bản. 
Với người lao động về nước có trình độ tiếng 

Nhật tốt, công ty có hỗ trợ giới thiệu việc làm tại 
các doanh nghiệp Nhật Bản.

Công ty TNHH Đào tạo Nhân lực Á Châu  

(Viết tắt: AHRE CO., LTD) 

- Giám đốc: Phan Thị Hải Anh 

- Năm thành lập: 2013 

- Lĩnh vực kinh doanh: Đào tạo nhân lực, 

phái cử thực tập sinh kỹ năng, phái cử kỹ 

năng đặc định, phái cử kỹ sư, hỗ trợ giới 

thiệu việc làm 

- Số lượng nhân viên: 60 người

Giám đốc Công ty 
Phan Thị Hải Anh 

- Được gia hạn visa thêm 2 năm 

- Cơ hội hưởng mức lương cao hơn mức 
lương Thực tập sinh kỹ năng số 1 và số 2

- Visa được gia hạn tối đa 5 năm cho Kỹ 
năng đặc định số 1 và gần như vĩnh trú 
cho Kỹ năng đặc định số 2 

- Được hưởng đãi ngộ tương đương với 
nhân viên người Nhật

3 năm

Tìm hiểu thông tin đơn hàng
Liên hệ đến công ty Á Châu 

và đăng ký đơn hàng

Tổ chức phỏng vấn với 　
công ty Nhật 

Đào tạo trước khi thi tuyển

Đào tạo ứng viên trúng 
tuyển

Xin visa

Làm việc tại Nhật  
3 đến 5 năm

Xuất cảnh


