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TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

Công ty Đào tạo – Tư vấn nguồn nhân lực Nhật – Việt
Tư vấn thông tin và hỗ trợ giúp đỡ các Du học sinh Việt
Nam hội nhập cuộc sống tại Nhật Bản.
Nâng cao kiến thức hiểu biết về cuộc sống tại Nhật Bản cho
Du học sinh và Thực tập sinh kỹ năng.

Thành Viên Hội đồng quản trị
Cố vấn cao cấp Ông: Nguyễn Phú Bình
Chủ tịch Ông: Iwahori Katsuhide
Phó Chủ tịch: Ông: Watanabe Kenichi

(Nguyên giám đốc Công ty du lịch Fujita/ Phó giám đốc Công
ty DOWA Holding)

Tổng điều hành Ông: Baba Hideoki (Thư ký hành chính)

Công ty Cổ phần Upraise
Tổng giám đốc: Ông Iwahori Katsuhide
Sơ lược lý lịch:

Thành viên Ban chấp hành Dream Incubator kiêm Tổng
giám đốc Công ty Revalue

Tháng 4 năm 2002: Manager của Accenture
Thành lập: Tháng 6 năm 2014
Số lượng nhân viên: 12 người (Bao gồm nhân viên chính thức
và nhân viên bán thời gian)
Nhân viên phái cử: 680 người (tính đến tháng 12 năm 2018)
Lĩnh vực hoạt động tại Nhật Bản

Giới thiệu, tư vấn đào tạo học sinh làm thêm hoặc làm nhân
viên chính thức.
Hỗ trợ tư vấn cấp học bổng cho du học sinh
Văn phòng tại Việt Nam cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhà ở,nơi ở..
Đầu tư quản lý Công ty Upraise tại Hà Nội
Công ty Upraise Việt Nam tại T.Hồ Chí Minh

Quá trình thành lập
Năm 2014. Khi Ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đã trao đổi với chúng
tôi về vấn đề nhiều du học sinh Việt Nam để đến được Nhật Bản đã phải gánh trên vai những món
nợ lớn nhỏ khác nhau. Vì vậy, để trang trải cuộc sống các em phải làm thêm song song với việc đi
học và đang trong tình trạng hết sức khó khăn, và có thể các em còn phải trả phí để tìm được việc
làm thêm tại Nhật Bản. Qua cuộc trao đổi Ông mong muốn chúng tôi tư vấn hỗ trợ việc làm miễn
phí cho các em. Đó là điểm khởi nguồn cho các hoạt động của chúng tôi tới hiện nay.

Lĩnh Vực hoạt động chính
【Nhân viên Bán thời gian】

Tư vấn - đào tạo miễn phí cho các em văn hóa tập quán của người Nhật, những kĩ năng cần thiết
khi đi làm thêm.
Trực tiếp giới thiệu các du học sinh đã làm quen được với cuộc sống tại Nhật Bản tới các doanh
nghiệp, cung cấp việc làm thêm.
Hiện nay chúng tôi tạo hỗ trợ đào tạo miễn phí khoảng 680 du học sinh còn chưa quen cuộc
sống Nhật Bạn có được công việc làm thêm.

【Nhân viên chính thức】
Nhiều du học sinh đã phải chi trả khoảng 30 vạn yên (tương đương 60 triệu đồng) cho các Công
ty môi giới để có được việc làm.
Công ty chúng tôi giới thiệu việc làm chính thức tại các Công ty mà không thu bất kỳ chi phí
giới thiệu, thủ tục nào bao gồm cả chi phí cấp visa.

【Thực tập sinh】
Công ty chúng tôi tư vấn và bảo lãnh cho du học sinh nhận học bổng của báo Mainichi khi sang
Nhật Bản (Lương làm việc tại Nhật Bản sẽ được trả trực tiếp cho học sinh).
Trong năm nay chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành chương trình thực tập phối hợp giữa doanh
nghiệp Nhật Bản và trường đại học Việt Nam để giúp cho các em sinh viên đang học tiếng Nhật
có được kinh nghiệm sống và làm việc tại Nhật Bản.
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Việc làm thêm đối với du học sinh thực sự có ý nghĩa?

Nếu mục đích làm thêm để kiếm tiền
Không thể vào học tiếp ở các trường Đại học hoặc
trường Cao đẳng.

Không giữ được sức khỏe và buộc phải dừng học
tiếng Nhật
Nghỉ học nhiều dẫn đến bị buộc phải thôi học.

Trường hợp học sinh như vậy có rất nhiều.

Gần đây có thông tin rằng “Nếu trả 30 vạn Yên thì dù không vào học các trường trung cấp nghề cũng có thể lấy được visa làm việc”, nhiều học
sinh đã trả tiền nhưng vẫn không thể ở lại Nhật để làm việc được nên đã về nước. 

Nếu không sự chuẩn kỹ lưỡng bị thì các em sẽ không thể học tiếp lên các trường nghề được. Nhiều em buộc phải về nước trong khi số
tiền vay nợ ngày càng nhiều lên. 

Có những trường hợp du học sinh kết hôn, sau đó 1 người chỉ đi làm bất hợp pháp dẫn đến bị cưỡng chế xuất cảnh về nước.
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Chỉ đi học ở trường tiếng Nhật 
hoặc trường trung cấp nghề. 
Khi về nước chỉ trả được số tiền
đã vay nợ mà không dư được 
tiền tiết kiệm.

Khi về Việt Nam trình độ
tiếng Nhật nếu không ở 
mức N2, mỗi tháng chỉ có
mức thu nhập tại Việt Nam 
từ 4 vạn Yên (7 triệu) ~ 6 
vạn Yên (12 triệu đồng).

Nếu du học sinh không ở lại làm việc tại Nhật Bản thì bạn sẽ rất khó có các khoản tiền tiết kiệm. 
Dù về Việt Nam thì bạn cũng khó tìm được công việc có mức thu nhập cao.

Việc “học tập” sẽ giúp các em ổn định cuộc sống và trưởng thành trong tương lai.
Thay vì việc tìm con đường trốn chạy những khó khăn trước mắt các em hãy dành thời gian cho tương lai của chính bản thân mình

là nhận thức đúng đắn nhất. 
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Để có một kế hoạch du học thành công…

① Lựa chọn công ty tư vấn tốt.
Dù là công ty tư vấn du học nhưng nếu không lựa chọn
kỹ, các em sẽ phải trả chi phí cao khiến nhiều em đã
phải vay mượn tiền với mức lãi suất cao.

https://www.vn.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/c_000321.html

② Cần có sự hiểu biết về các khoản định mức phải chi trả khi 
du học

Nên có những suy nghĩ khi mà số tiền cần thiết (gồm
tiền chi trả cho các trường tiếng Nhật, tiền thủ tục, tiền
phí hồ sơ vv..) vượt quá con số 110 vạn Yên (khoảng
220 triệu đồng).
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③ Nếu bạn cảm thấy lo lắng, bất an về việc làm thêm sau khi đến Nhật 
Bản thì hãy đăng ký trên trang web dưới đây: 

http://matchingood2.net/upraise/entry.php

☟Hãy liên lạc với chúng tôi
http://www.upraise.tokyo/

① Chọn công ty tư vấn tốt

④ Người tiếp nhận

➂ Mục cho người muốn đi làm thêm.

④
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Công việc làm thêm giúp bạn trưởng thành, hòa nhập với cuộc sống xã hội

~ Nếu chỉ nghĩ vì đồng tiền để làm công việc ban đêm thì bạn cũng không thể trưởng thành được ~
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Trình độ tiếng Nhật

Hội thoại hàng ngày

Hội thoại lưu loát

Hội thoại cơ bản
Công ty vận chuyển
Nhà máy làm cơm hộp

Dọn dẹp

Nhà hàng (Bếp ăn)

Cửa hàng tiện lợi
Nhà hàng(Phục Vụ)

T (Số năm làm việc)3 tháng 6 tháng 12 tháng

Sau 6 tháng ~ 1 năm có thể làm những công việc có nhiều cơ hội nói chuyện được với người Nhật: 
Làm những công việc để tăng khả năng tiếng Nhật là điều quan trọng.

Công việc nâng cao năng lực hội thoại.
Cơ hội hiểu biết hơn về văn hóa và xã hội Nhật Bản. Công việc giúp ích cho làm việc sau này
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Lời nhắn gửi từ công ty đã và đang hỗ trợ cho du học sinh
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Khi đến Nhật Bản việc học và làm thêm là điều cần thiết.  

Ở Nhật Bản hiện tại, điều mà tôi nghĩ đến không phải là việc thiếu hụt nhân lực trước
mắt. 
Mà là sự thiếu hụt lao động sẽ phát sinh trong thời gian tới. 

Trong thời điểm Công ty chúng tôi bận rộn nhất lại trùng hợp với các đợt nghỉ hè và
nghỉ đông của các du học sinh.  Như vậy, việc kết nối 2 bên là điều quan trọng.  Một 
bên (du học sinh) với suy nghĩ “Nếu làm việc tại Nhật sẽ như nào?” và một bên (nhà 
tuyển dụng) với suy nghĩ  “Tuyển một người có ngôn ngữ, cách giao tiếp, văn hóa khác
với Nhật Bản sẽ như nào” thực sự là một cơ hội rất tốt để hai bên hỗ trợ giúp đỡ nhau.
Điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ và muốn tuyển dụng ứng viên lâu dài là “Việc học 
hỏi mà không ngần ngại”, và trong công việc làm sao để tạo ra“môi trường làm việc để
các em học hỏi phát huy khả năng trong công việc”. 
KPI (chỉ số đo lường hiệu quả năng suất công việc) hầu hết đều dựa trên con số, vì vậy
tôi nghĩ để có được chỉ số tốt cần có sự nỗ lực và cố gẳng của cả hai bên.
Công ty chúng tôi vẫn tuyển nhân viên trong thời gian tới.
Rất mong nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của tất cả các bạn. 

Công ty cổ phần Nakano 
Shokai

Lời nhắn gửi tới các bạn du 
học sinh Việt Nam từ Giám
đốc Igawa
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luôn luôn chào đón tất cả các bạn!
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