
 

 

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH LỚP KỸ SƯ TÀI NĂNG O-OKA, 

 LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (MIỄN PHÍ 100%) Lần 4 

 
❖ Đơn vị tổ chức: Công ty cổ phần O-OKA GIKEN 

Là doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực rèn/dập bánh răng chính xác, sở hữu công 

nghệ độc nhất toàn cầu, hiện công ty đang phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên 

phạm vi toàn cầu 

Kí thỏa thuận hợp tác với trường đại học công nghiệp Hà Nội vào ngày 20/2/2019 
Địa chỉ công ty: 1-1 akibayama, Takaokachou, Toyotashi, Aichiken, Nhật Bản 

Ngành nghề: Chế tạo linh kiện bằng công nghệ chủ lực là rèn chính xác 

Khách hàng chính: Toyota, Nissan, Volkswagen, OPEL, FIAT, PSA, Renault, GM, Ford, DaimlerChrysler 

Thành lập: tháng 12 năm 1961 

Vốn đầu tư: 98 triệu JPY (Khoảng 19,8 tỷ VND) 

Doanh thu hàng năm: 21,6 tỷ JPY(Khoảng 4384 tỷ VND) ( Năm tài chính 12 năm 2018) 

Số CBCNV: 864 người 

Homepage : http://o-oka.jp/ 

 

Chương trình tuyển sinh lớp kỹ sư tài năng O-OKA lần 4 như sau: 

- Mục đích: Để tăng cường giao lưu công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. O-OKA sẽ tổ chức 

hội thảo giới thiệu về các công nghệ mới và cơ hội việc làm đến các bạn sinh viên.  

- Cơ hội: Khi tham gia chương trình ngoài các thông tin về công nghệ thực tế, các bạn sinh viên 

có cơ hội trở thành thành viên của lớp kỹ sư tài năng do O-OKA tổ chức. Nếu trở thành thành 

viên của lớp kỹ sư tài năng O-OKA các bạn sẽ được đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng mềm và kỹ 

năng làm việc thực tế. Đặc biệt, cơ hội được làm việc tại Nhật, trong môi trường chuyên nghiệp 

với những công nghệ hàng đầu chỉ có tại O-OKA GIKEN với vai trò kỹ sư 

 

❖ Kế hoạch tuyển sinh: 

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên năm 3 và năm 4 khoa cơ khí hệ đại học 
- Số lượng tuyển: 

Sinh viên năm 3: 15 bạn, 

 Sinh viên năm 4: 15 bạn (hoặc có thể lên tới 20 bạn) 

- Ngày 31/5: Hội thảo giới thiệu chương trình (thời gian từ 9h00 ~ 11:00 dự kiến) 

 

❖ Chương trình đào tạo: 

1) Đào tạo tiếng Nhật :  

− Nội dung: từ trình độ sơ cấp đến tương đương N3 

− Thời gian đào tạo: 1-2 năm (dự kiến) 

− Thời lượng: 2 -3 buổi /tuần (kết hợp học cả online và offline) 

2) Đào tạo chuyên đề: do các chuyên gia từ Nhật sang để trực tiếp giảng dạy 

− Số lượng: 7 chuyên đề 

− Mỗi chuyên đề đào tạo trong: 3 tiếng/ ngày x 3 ngày 

− Nôi dung các chuyên đề gồm có: 

• Giới thiệu về công ty O-oka Giken  

• Chuyên đề hộp số 

• Chuyên đề gia công khuôn 

• Chuyên đè vật liệu cắt và công nghệ rèn nhiệt/nguội 

• Chuyên đề gia công cơ khí 

• Chuyên đề quản lý chất lượng 

• Định hướng nghề nghiệp hướng tới các doanh nghiệp Nhật Bản. 

Lưu ý: đào tạo chuyên đề sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch covid 19 để điều chỉnh 

 

❖ Chi phí: miễn phí 100% 

Nhanh tay đăng kí tham gia chương trình để có thêm cơ hội học hỏi, tích lũy kiến thức và làm việc tại Nhật. 

http://o-oka.jp/

