
 
 

 

 

 

 Nhà tài trợ: 3 Tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản 

Hãy thể hiện ý tưởng và sự sáng tạo qua Report bằng tiếng Anh. 
 

PHẦN THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI CHIẾN THẮNG SẼ LÀ: 

Tiền mặt và Chuyến du lịch Tokyo 4 ngày lên tới 5000USD 

CUỘC THI TÌM KIẾM SINH VIÊN 

TÀI NĂNG CHÂU Á 

- Là cuộc thi tìm kiếm sinh viên tài năng của châu Á và những  

cơ hội việc làm mơ uớc cho những người xuất sắc.  

-   9 sinh viên Việt nam có bài viết xuất sắc sẽ được lựa chọn 

để thăm quan giao lưu với 50 sinh viên từ 6 nước Châu Á 

khác tại Nhật bản và phần thưởng tiền mặt có giá trị. 

- Đối tượng tham gia là sinh viên tốt nghiệp ĐH năm  2013 , 2014 

2012 ( chưa đi làm), của tất cả các trường Đại Học ở Việt Nam 

 Phương thức đăng ký tham gia:  
1. Đăng nhập website: http://asianjob-ex.com  
2. Chọn công ty bạn quan tâm (có thể tham gia gửi report cho cả ba công ty) 
3. Down load file gồm: Hướng dẫn thi, Form câu hỏi, Form đăng ký 
4. Trả lời thông tin vào 2 form ( Ngôn ngữ: Tiếng Anh) 
5. Gửi bài về: apply@asianjob-ex.com | aje@vjl.com.vn | apply.vijalink@gmail.com  
 

Hãy đăng ký tham gia ngay tại 

Cơ hội việc làm tại những công ty hàng đầu tại NHẬT BẢN 

Hotline: Tel: 04-3944  9323 | 091663 9958 | 091645 9958 | 091632 9958 

Công ty Cổ phần Liên Kết Việt Nhật (VIJA Link)  106 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Hãy liên lạc với chúng tôi bằng e-mail: aje@vjl.com.vn chúng tôi sẽ gửi bạn hướng 

dẫn và cách viết report trong vòng 30 phút theo tư duy và cách làm kiểu Nhật bản.  

Hạn nộp dự thi: 30/9/2012 
 

http://asianjob-ex.com/

