Các khóa học dành cho những người muốn
làm việc về công ty IT của Nhật Bản.

Học trực
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Giảng viên Nhật giảng dạy
và hướng dẫn trực tiếp
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Mạng

Các bài giảng về lĩnh vực IT qua mạng trực tuyến
Lập trình JAVA- Xây dựng Linux server,…v..v..

Đạt được IT passport

Đỗ kỳ thi về xử lý thông tin

Nếu đạt kỳ thi IT Passport được nhận 1.800.000 đồng.
Đỗ kỳ thi về xử lý thông tin thì sẽ nhận 3.600.000 đồng.
Ngoài ra, Những bạn có chứng chỉ tiếng Nhật N2 trở lên và đỗ kỳ
thi xử lý thông tin sẽ được nhận làm việc tại công ty.

Đối tượng học sinh
・Năng lực tiếng nhật
tương đương N3 trở lên.
Hoặc những người
muốn làm việc cho công
ty IT của nhật đã có khả
năng tiếng Nhật.

Học phí

Nộp hồ sơ

・Khóa 6 tháng:900.000
đồng/Tháng
Khóa 3 tháng: 540.000
đồng/Tháng
※ Học viên có thể chọn khóa
học trong tuần hoặc cuối tuần

sales@e-net-2.com
※Xin vui lòng liên hệ với
chúng tôi bằng cách gửi hồ sơ
có đầy đủ thông tin, số điện
thoại, email , Skype ID đến mail
phía trên.

Đặc điểm lớp học
Giảng viên người Nhật Bản.
Giảng dạy những kĩ năng làm việc về IT của Nhật Bản.
Có thể nhanh chóng học được các kỹ năng kinh doanh và kỹ năng IT của Nhật.

Thời gian học
・Tuần 3 buổi : Thứ 2-4 -> 18:00-20:00
・Tuần 2 buổi : Thứ 7, chủ nhật -> 17:30-20:00
※Chúng tôi sẽ chọn lựa những buổi học phù hợp cho các bạn.
★ với các khóa học trên mạng sẽ học từ thứ 2->5 từ 7:00h-800h

Địa điểm học
・Học viên tại Myanma, sẽ học tại các trường tiếng Nhật thuộc thành phố Yangon
・Tại Việt nam, sẽ học tại các trường tiếng Nhật thuộc Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung khóa học
・ các vấn đề liên quan tới ngành công nghiệp IT tại Nhật
・ Các nội dung liên quan tới công việc của PG, SE, và kỹ thuật IT trong công ty của Nhật
Bản
・ Học các nội dung liên quan tới kỳ thi IT Passport của Nhật
・ Lập trình PHP
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