Tại Nhật, Số lượng người cao tuổi không ngừng
tăng, nhu cầu lao động trong ngành Y sỹ - điều
dưỡng cũng tăng theo. Nhật Bản đang cần khoảng
3,500 lao động trong ngành điều dưỡng tới từ Việt
Nam và các nước khác trong khu vực.

 Nhật Bản là một trong số các nước có chính sách
chăm sóc cho người già tốt nhất thế giới. Tuy nhiên
đất nước này đang có nguy cơ thiếu hụt nguồn lao
động. Do đó, Nhật Bản cần số lượng lớn nhân lực
nước ngoài chất lượng trong ngành Y sỹ-Điều
dưỡng này.

 Mức lương trung bình của 1 điều dưỡng viên tại Nhật khá cao, ở
mức là 1.500 đến 1.600 USD/ tháng.

 TIỀM NĂNG KHI VỀ NƯỚC, Số lượng người cao tuổi Việt Nam đang tăng lên
nhanh chóng. Việt Nam chính thức bước vào giai
đoạn “già hóa” từ năm 2017. Kéo theo đó là các
thách thức về dịch vụ an sinh xã hội. Hiện nay tại
Việt Nam đã có các bệnh viện, trung tâm chăm
sóc, viện dưỡng lão đang phát triển ngành Y sỹđiều dưỡng một cách có trọng tâm và chất lượng.
Trong tương lai gần với những kế hoạch xây dựng
Viện dưỡng lão của Nhật Bản tại Việt Nam, với khả năng tiếng Nhật và chuyên môn
ngành Y sỹ-Điều dưỡng, bạn sẽ là ứng viên tuyệt vời cho vị trí này.

 Đào tạo tiếng nhật

MIỄN PHÍ

 Đào tạo trung cấp y sỹ đa khoa ĐỐI
VỚI HỌC VIÊN CHƯA TỐT

16.000.000/toàn khóa

NGHIỆP TRUNG CẤP Y SỸ ĐA
KHOA-ĐIỀU DƯỠNG

 Đào tạo nghiệp vụ

CHUYÊN GIA NHẬT BẢN

 Thông tin chi tiết về chương trình xem trên “THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH Y
SỸ NĂM 2017 THỰC TẬP SINH VÀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN”

