
留学生の皆様へ  

卒業後、多くの留学生の皆様は日本で働くことを希望しているかと思います。留学ビザ

からスタッフ、エンジニアや特定技能等のビザに変更することは、外国人の若い人にとって

の就職チャンスです。しかしコロナウイルスの影響により、この機会にまだ出会えていない

学生もいるかと思います。タンザンは在日ベトナム人留学生の就職支援が可能で、ビザ変更

手続きの無料相談を承っており、また個々に合う優良求人情報を捜索、ご紹介しています。 

- ベトナムの大学・短大や日本の専門学校以上を卒業した留学生は、就労ビザ（エンジ

ニア、スタッフなど）に変更可能です。 

- 日本語能力 N4 以上の資格を保有し、特定技能試験に合格した留学生は特定技能ビザ

に変更可能です。 (詳細情報 : https://xkld.thanhgiang.com.vn/chuong-trinh-ky-nang-dac-

dinh/) 

- 一般業務の様々な特定技能試験対策オンラインコースを行っており、学習費用をサポ

ートしています。さらに、介護特定技能試験は受験費用もサポートしています。 

詳しい求人情報や無料相談に関しては、Thanh Giang の Website にアクセスして下さ

い。 

https://xkld.thanhgiang.com.vn,   https://duhoc.thanhgiang.com.vn 

 

Thân gửi các bạn Du học sinh, 

Sau khi kết thúc việc học tập, nhiều du hoc sinh có mong muốn được làm việc tại Nhật. Việc chuyển 

đổi visa du học sang visa nhân viên, kỹ thuật viên hay kỹ năng đặc định là cơ hội nghề nghiệp cho nhiều 

bạn trẻ nước ngoài. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Corona nên nhiều bạn cũng chưa tiếp cận 

được cơ hội này. Với mong muốn được hỗ trợ tối đa cho các bạn du học sinh đang học tập và sinh sống 

tại Nhật, Thanh Giang sẽ hướng dẫn miễn phí quy trình thủ tục chuyển đổi visa, giới thiệu các Đơn tuyển 

dụng hấp dẫn để có thể giúp bạn tìm kiếm các công việc tốt phù hợp với mình.  

- Đối với những bạn đã tốt nghiệp đại học, Cao đẳng tại Việt Nam hoặc Senmon trở lên tại Nhật 

có trình độ tiếng Nhật tốt thì sẽ có thể đổi sang Visa lao động (kỹ sư, nhân viên…) 

- Đối với các bạn đủ điều kiện về bằng tiếng Nhật N4 trở lên và thi đỗ kỳ thi nghề đặc định, các 

bạn có thể chuyển đổi sang visa kỹ năng đặc định. (tìm hiểu chi tiết tại: 

https://xkld.thanhgiang.com.vn/chuong-trinh-ky-nang-dac-dinh/) 

- Các bạn còn được hỗ trợ chi phí ôn thi tay nghề với các lớp học nghề Kỹ năng đặc định online 

đa dạng khung thời gian để lựa chọn. Hơn cả thế nữa, một số nghề như điều dưỡng còn được 

Thanh Giang chi trả toàn bộ phí dự thi. 

Để được tư vấn miễn phí và xem thông tin chi tiết các đơn tuyển dụng, mời bạn vui lòng vào thăm 

website của Thanh Giang. 

Link web: https://xkld.thanhgiang.com.vn,   https://duhoc.thanhgiang.com.vn 

THANH GIANG CONINCON.,JSC 
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