
 

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC ĐẢM BẢO VIỆC LÀM  

CHI PHÍ BAN ĐẦU THẤP GTN-STUDY 

HỌC BỔNG HỖ TRỢ TỪ TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN NHẬT BẢN 

I/ Thông tin cơ bản 

★ GTN là gì? 

GTN (Global Trust Networks) là công ty chuyên hỗ trợ những người nước ngoài đang sinh sống, 

học tập và làm việc tại Nhật Bản với các dịch vụ như tìm nhà ở và giới thiệu việc làm. Các dịch 

vụ chính của công ty là làm người bảo lãnh thuê nhà, giới thiệu nhà, cung cấp SIM điện thoại giá 

rẻ (MVMO) và chuyển tiền quốc tế.  

★ GTN-STUDY là gì? 

GTN-STUDY là “Chương trình du học đảm bảo việc làm tại Nhật” với học bổng hỗ trợ từ tổ chức 

phi lợi nhuận của Nhật. 

★Những điểm đặc biệt của chương trình★ 

 Học bổng hỗ trợ từ NPO giúp gánh nặng chi phí ban đầu của các bạn giảm đáng kể 

 Học phí còn lại được chia làm hai lần thanh toán 

 Thời gian học tiếng Nhật chỉ còn một năm 

 Bảo đảm việc làm sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật 

Chương trình của chúng tôi hướng đến mục tiêu rút ngắn thời gian học tiếng Nhật xuống còn một 

năm giúp các bạn tiết kiệm chi phí du học. Khi tham gia chương trình, các bạn còn được Tổ chức 

hỗ trợ khởi nghiệp châu Á (Initiative for Development of Entrepreneurship in Asia) hỗ trợ cho vay 

trước 75% học phí, khoản còn lại được chia ra thanh toán hai lần. Ngoài ra, khác với các chương 

trình du học thông thường trước đây, chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo cho các bạn một công việc lâu 

dài tại Nhật sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn từ hồ sơ chuẩn bị xin visa, hỗ trợ đời 



sống sau khi sang Nhật đến các thủ tục chuyển sang visa đi làm, mang đến cho các bạn một môi 

trường có thể an tâm học tập và làm việc tại Nhật. 

＊ Các dịch vụ hỗ trợ chính 

 Thủ tục xin visa du học 

 Nơi ở, việc làm thêm, trường tiếng 

 Sim điện thoại, dịch vụ chuyển tiền quốc tế giá rẻ 

 Cập nhật thông tin định kỳ 

 Hỗ trợ thủ tục chuyển sang visa đi làm 

II/ Những ưu điểm khác của chương trình 

▷ Được GTN cập nhật thông tin, chăm sóc định kỳ trước khi sang Nhật 

Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của công ty trước khi đến Nhật cho đến khi tìm được công việc chính 

thức tại Nhật Bản. 

Trước khi đến Nhật, công ty sẽ có nhân viên người Nhật luôn theo sát và giúp đỡ các bạn trong 

quá trình học tập tiếng và văn hóa Nhật Bản cũng như lắng nghe và chia sẻ những băn khoăn của 

các bạn. Sau khi đến Nhật, GTN tại Nhật Bản sẽ đồng hành hỗ trợ các bạn về đời sống, đăng ký 

cư trú và địa điểm làm thêm. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trên mọi mặt của  đời sống sinh hoạt tại 

Nhật. 

▷ Học tập tại Nhật 

Các bạn tham gia chương trình sẽ được học tập tại các trường tiếng Nhật hàng đầu tại các thành 

phố lớn như Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka… (chủ yếu là Tokyo) trong vòng một năm. Trong 

thời gian này, các bạn vừa có thể nâng cao khả năng tiếng Nhật vừa học hỏi được văn hóa Nhật 

Bản. 

▷ Bảo đảm nhà ở (KTX) 

GTN đảm bảo sẽ hỗ trợ các bạn về ký túc xá trước khi sang Nhật để các bạn có thể ổn định cuộc 

sống ngay khi vừa đến Nhật. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn theo sát hỗ trợ các bạn các vấn đề 

trong cuộc sống hàng ngày trong thời gian sống tại Nhật. 



▷ Dịch vụ điện thoại (thẻ SIM) và chuyển tiền giá rẻ 

Khi sang Nhật, bạn có thể ký hợp đồng với GTN Mobile và sử dụng dịch vụ di động ngay lập tức. 

GTN sẽ hỗ trợ hoàn toàn thủ tục và cung cấp hợp đồng ngắn hạn không ràng buộc hai năm với 

mức giá ưu đãi. Hơn nữa, bạn có thể đăng ký dịch vụ chuyển tiền quốc tế “GTN REMIT”. Bạn có 

thể đăng ký hoàn toàn miễn phí và gửi tiền về nước với phí dịch vụ rẻ. 

III/ Điều kiện tham gia chương trình 

 Có chứng chỉ tiếng Nhật từ N4 trở lên hoặc khả năng giao tiếp tương đương với trình độ 

này 

o Lưu ý: Trước khi sang Nhật cần đạt trình độ giao tiếp N3 

 Yêu thích tiếng Nhật và văn hóa Nhật 

 Muốn làm việc tại Nhật 

 Trong độ tuổi từ 21-28 

 Được sự đồng ý của gia đình 

 Đã hoặc sắp tốt nghiệp đại học, cao đẳng 

 Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, năng động 

 Đã tìm hiểu rõ về chương trình và có định hướng nghề nghiệp tương lai rõ ràng 

 Không yêu cầu bắt buộc phải có khả năng tiếng Anh nhưng nếu có sẽ là lợi thế  

★★ Quy trình ứng tuyển kỳ nhập học tháng 4 năm 2017 ★★ 

 

Nộp hồ sơ 
ứng tuyển

Phỏng vấn 
với GTN

Phỏng vấn 
với nhà 

tuyển dụng

Xử lý hồ sơ 
ứng tuyển

Nhận COEDu học cùng 
GTN



① Nộp hồ sơ  

② Phỏng vấn trực tiếp với GTN để xác nhận xem có phù hợp với yêu cầu của chương trình 

hay không 

③ Phỏng vấn qua Skype với công ty làm thêm ở Nhật 

④ Gửi hồ sơ sang Nhật để làm thủ tục đăng ký tư cách lưu trú 

⑤ Nhận được COE (Chứng nhận tư cách lưu trú)  

⑥ Du học Nhật cùng GTN 

 

 

 

 

 

 
Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất! 

Công ty TNHH Global Trust Networks Việt Nam 

Địa chỉ: Phòng 1402, tầng 14, tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04 – 6290 – 6526    Fax: 04 – 3848 – 9512 

Email: info@gtn-vietnam.com 

Website của công ty tại Nhật Bản: http://gtn.co.jp/ 

Website của công ty tại Việt Nam: http://gtn-vietnam.com/ 
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