Công ty cổ phần Good Partners đã có thành tích 12 năm hoạt động trong lĩnh vực giới thiệu
và điều phối điều dưỡng viên/chăm sóc viên cho các cơ sở y tế thuộc khu vực Tokyo, Saitama,
Chiba, Kanagawa. Nhân viên của chúng tôi không chỉ là các điều dưỡng viên, chăm sóc viên
người Nhật mà còn có các nhân viên nước ngoài đang học tập và định cư tại Nhật.
+ Năm 2017, chúng tôi bắt đầu triển khai học bổng cho các bạn người nước ngoài có nguyện vọng
theo học chuyên ngành chăm sóc y tế tại Tokyo.
Tính tới thời điểm hiện tại, chúng tôi đang cung
cấp học bổng cho 14 bạn nước ngoài là những sinh
viên ưu tú đang theo học tại trường cao đẳng phúc lợi
Tokyo Kokusai và trường cao đẳng phúc lợi y tế
Waseda Sokki, đến từ các nước: Myanmar, Việt Nam,
China, Korea, Nepal, Mông Cổ.
Sau khi tốt nghiệp, các bạn sẽ trở thành nhân viên
chính thức và làm việc tại công ty Good Partner.
Sau đây là một bài phóng sự ngắn được trích từ website trường cao đẳng phúc lợi y tế Waseda
Sokki, nơi bạn Mathandar Soe đang theo học năm thứ 2 ngành chăm sóc viên(kaigo):
“Tôi đã đến trường kiến tập, và cảm thấy mình thích
hợp với công việc chăm sóc. Môi trường học tập và
giáo viên rất tốt. Có sự kiện chào đón học sinh, trong
bầu không khí tươi mới và ấm ấp, cách truyền đạt kiến
thức của giáo viên cho người nước ngoài rất dễ tiếp
thu. Hiện tại, tôi đang nhận học bổng hỗ trợ học phí
chuyên ngành chăm sóc viên, vừa đang làm việc bán
thời gian tại một viện dưỡng lão của công ty. Trong
tương lai, tôi muốn dạy việc cho các bạn đất nước tôinhững người muốn làm công việc chăm sóc tại Nhật
Bản. Và mong muốn trở thành một người tốt mà
người cao tuổi cần”.
+ Từ tháng 4 năm 2019, chúng tôi mở rộng giới thiệu việc làm
và tuyển dụng nhân viên chính thức ngành điều dưỡng chămsóc, làm việc tại Nhật Bản cho các bạn người nước ngoài đang
sống-học tập và làm việc tại Nhật cũng như các bạn điều
dưỡng, chăm sóc viên đang sinh sống ở nước ngoài.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.
Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng
Quảng Đông, tiếng Mã Lai, tiếng Hàn Quốc, Tiếng Indonesia.

