
 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CHLB ĐỨC 

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN NỘP TRONG HỒ SƠ ỨNG TUYỂN 

 

Bạn cần dịch sang tiếng Đức và công chứng các giấy tờ sau đây để tham gia ứng tuyển chương 

trình đào tạo nghề tại CHLB Đức: 

 

STT TÊN LOẠI GIẤY TỜ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

1 Bằng Tốt nghiệp PTTH 01  

2 Bằng Tốt nghiệp (ĐH; CĐ; Trung cấp) 01  

3 Bảng điểm tốt nghiệp 01  

4 
Tất cả các giấy chứng nhận, xác nhận các khóa 
đào tạo ngắn hạn, dài hạn, các kỳ thực tập, các 
chứng nhận công việc làm thêm (nếu có) 

01 mỗi bản  

5 Giấy khai sinh 01  

6 Sổ hổ khẩu đăng ký thường trú  Chỉ cần công chứng 

7 
Phiếu xét nghiệm máu gồm 3 kết quả: Nhóm 
máu, viêm gan B và HIV 

01 
Bản gốc do bệnh viện 
đa khoa khám 

8 
Chứng minh thư/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng 
ít nhất 3 năm 

01 Chỉ cần công chứng 

9 
Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (4x6) 
(viết bằng tiếng Đức) 

01 Không cần công chứng 

10 
Đơn xin học  
(viết bằng tiếng Đức) 

01 Không cần công chứng 

 

 

 

 

 



 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI CHLB ĐỨC 
LỘ TRÌNH ỨNG TUYỂN VÀ HỌC TẬP 

Các bạn ứng viên quan tâm và có nguyện vọng tham gia chương trình sẽ trải qua các bước thực hiện và 

đóng các loại phí như sau: 

Bước Thời gian dự kiến Công việc cần thực hiện 
1 Từ tháng 5 đến 

tháng 8 năm 2015 
Ứng viên nộp hồ sơ để chúng tôi tiến hành sàng lọc sơ tuyển.  
 
Lưu ý, bước này chưa cần dịch và công chứng giấy tờ. 
Ứng viên photo hoặc scan các loại bằng cấp, giấy chứng nhận, xác 
nhận theo như danh mục hồ sơ và gửi về địa chỉ hoặc email tới bà 
Đặng Thùy Dương. 
 
Phí xử lý hồ sơ sơ tuyển là 250.000 VND. 
 

2 Từ tháng 8 đến 
tháng 12 năm 2015 

Ứng viên tập trung tại TP Hồ Chí Minh để tham gia chương trình 
đào tạo tiếng Đức. 
 
Học phí học tiếng Đức đến A2 là 18.500.000 VND/4 tháng do học 
viên tự chi trả. Ứng viên học tuần 5 ngày, mỗi ngày một buổi từ 
thứ 2 đến thứ 6. 
Thông tin cụ thể về chương trình học sẽ được thông báo chi tiết 
tới các ứng viên được chọn tham gia chương trình. 
 

3 Tháng 12 năm 2015 
hoặc tháng 1 năm 
2016 

Ứng viên tham dự kỳ thi A2 (tại viện Goethe, lệ phí thi do ứng 
viên tự chi trả là 2.000.000 VND) 
 
Ứng viên có chứng chỉ A2 được mời tham gia buổi tuyển dụng do 
các lãnh đạo của Công ty BSW trực tiếp tiến hành tại TP Hồ Chí 
Minh. 
 

4 Tháng 1 hoặc tháng 
2 năm 2016 

Học viên đã có chứng chỉ A2 tham gia vào buổi phỏng vấn tuyển 
dụng của Công ty BSW. Các lãnh đạo dự án của Công ty BSW sẽ 
bay từ CHLB Đức sang TP Hồ Chí Minh để trực tiếp phỏng vấn và 
tuyển dụng ứng viên phù hợp. 
 

5 Tháng 2 và 3 năm 
2016 
 
Đến tháng 8 năm 
2016 

Hồ sơ của các bạn ứng viên phù hợp sẽ được mang về CHLB Đức. 
Sau đó, các bạn sẽ thực hiện buổi phỏng vấn lần 2 với các doanh 
nghiệp tại Đức. Nếu trúng tuyển vòng 2 này, các bạn sẽ tiếp tục 
học tiếng Đức đến tháng 8 và nhập học vào tháng 9 tại Đức. Lưu ý: 
trong thời gian chờ phỏng vấn lần 2, các bạn vẫn tiếp tục học 
tiếng Đức (học phí do Công ty BSW chi trả). 
Học viên mua vé máy bay một chiều tới Đức. 

 

Lưu ý: Ngoài các mức phí trong bảng trên, các bạn sẽ không phải đóng thêm bất kỳ một loại phí môi 

giới hay đặt cọc nào khác. 

 

 

 



CHLB ĐỨC: ĐIỂM ĐẾN CỦA NHỮNG ƯỚC MƠ 

Ngay từ những năm 70 của thế kỷ trước, rất nhiều thế hệ người Việt Nam đã tới CHLB Đức để tham gia vào các 

chương trình đào tạo nghề, chương trình hợp tác Lao động giữa nhà nước Đức và nhà nước Việt Nam. Từ lâu, người 

Việt Nam đã được các doanh nghiệp Đức yêu mến bởi đức tính cần mẫn, chăm chỉ và kỹ năng khéo léo khi làm các 

công việc đòi hỏi sự tập trung và độ chính xác cao. Tiếp nối truyền thống này, nhà nước Đức lại một lần nữa cho phép 

các doanh nghiệp Đức triển khai tuyển dụng đào tạo tại Việt Nam. Cho đến nay, dự án đào tạo thợ cơ khí, cơ điện 

lành nghề mới được Công ty Bildungswerks 

der Sächsischen Wirtschaft (BSW) ưu tiên 

triển khai ở ba quốc gia là Việt Nam, Ba Lan 

và Bun-ga-ri. Hiện đã có những học viên Việt 

Nam đầu tiên đang được đào tạo tại Đức và 

họ vô cùng hài lòng với quyết định của mình.  

Đến với nước Đức – quốc gia dẫn đầu châu Âu 

về kinh tế - các bạn học viên có thêm cơ hội 

để tiếp cận những tri thức mới nhất của nhân 

loại, làm quen với những công nghệ tiên tiến nhất trong sản xuất, vì nước Đức cũng là quốc gia có tầm ảnh hưởng 

lớn tới sự phát triển công nghệ kỹ thuật của thế giới với đội ngũ các nhà khoa học hùng hậu và ngân sách dồi dào 

phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Đây cũng là nơi lý tưởng để sinh sống dựa trên các tiêu chí: giao thông, môi 

trường, y tế, an ninh và khí hậu.  

Saxony (Sachsen) là bang đứng thứ 10 nước Đức về diện tích và thứ 6 về dân số. Sau khi thống nhất đất nước, bang 

Saxony đã tái cơ cấu nền kinh tế. Thành quả đạt được là chỉ số tăng trưởng ngành công nghiệp của bang đạt mức 8-

10%, cao nhất nước Đức. Do đó, công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao và lành nghề hiện là mối quan tâm rất lớn 

của bang.  

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO KÉP 

Phần lớn các học viên học nghề khi tham gia chương trình đào 

tạo nghề ở Đức đều có kỹ năng thực hành vượt trội và có thể 

hòa nhập rất nhanh vào môi trường làm việc thực thụ. Có 

được điều đó là do tính ưu việt của mô hình đào tạo kép của 

CHLB Đức. Chương trình đào tạo bao gồm những ngày học lý 

thuyết tại trường và những ngày thực hành tại các nhà máy, 

được đan xen trong suốt quá trình học. Học viên có cơ hội 

được ứng dụng ngay lập tức những gì vừa học, cọ xát với thực 

tế và học thêm rất nhiều từ các công việc hàng ngày trong nhà 

máy, phân xưởng dưới sự chỉ bảo tận tình của các thợ lành 

nghề đầy kinh nghiệm chuyên trách đào tạo học viên trẻ. 

LỢI THẾ CỦA BẠN KHI THAM GIA  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA BSW 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
CỦA BSW 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH  
ĐÀO TẠO, LÀM VIỆC KHÁC 

1. CHI PHÍ RẤT THẤP CHO MỘT CƠ HỘI LỚN   
2. KHÔNG LO TIỀN ĐẶT CỌC; THẾ CHÂN; PHÍ 
MÔI GIỚI    

3. LÀM VIỆC LÂU DÀI TẠI ĐỨC   
4. TỰ LẬP VỀ TÀI CHÍNH TRONG SUỐT QUÁ 
TRÌNH HỌC TẠI ĐỨC   
5. CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 
QUỐC TẾ NẾU MUỐN QUAY VỀ VIÊT NAM   

6. KHÔNG PHẢI CAM KẾT QUAY LẠI VIỆT NAM   
     



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

* * * 

THÔNG BÁO 

TUYỂN ỨNG VIÊN ĐI ĐÀO TẠO TẠI CHLB ĐỨC 

 

Công ty Bildungswerks der Sächsischen Wirstschaft (BSW) tuyển ứng viên cho Chương trình 

hợp tác quốc tế đào tạo nghề tại CHLB Đức. 

1. Tiêu chuẩn 

- Nam/ nữ tuổi từ 18 đến 35 

- Tốt nghiệp PTTH hoặc trung cấp nghề (các nghề liên quan đến cơ khí, chế tạo máy) 

- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh tương đối tốt. 

2. Nội dung chương trình 

Giai đoạn Nội dung Thời gian thực hiện 
1 Học tiếng Đức đến trình độ B1/B2 (theo chuẩn 

quy định khung về ngôn ngữ của châu Âu) 
 10 - 11 tháng 
 

2 Theo học chương trình đào tạo nghề tại CHLB Đức 24 – 42 tháng (tùy ngành 
nghề) 

 

3. Quyền lợi của bạn: 

- Nhận lương học việc theo chế độ tiêu chuẩn của CHLB Đức với giá trị khoảng 500-

600Euro/tháng. Trong năm học tiếp theo, lương học việc sẽ được tăng thêm mỗi năm từ 50 đến 

100 Euro. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của học viên tại Đức. Do đó, gia đình hoàn 

toàn không phải lo lắng hỗ trợ tài chính cho cho học viên suốt quá trình đào tạo. 

- Không phải chi trả tiền nhà cũng như các loại phí sinh hoạt điện, nước, lò sưởi… do doanh 

nghiệp đã hỗ trợ mỗi học viên trung bình 350Euro/tháng tiền nhà ở. 

-  Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí…) theo 

quy định của Luật Lao động CHLB Đức. 

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao tay nghề khi ở lại làm việc cho các doanh nghiệp tại CHLB Đức. Ví 

dụ, một thợ cơ điện ngay trong năm làm việc đầu tiên sau thời gian đào tạo có thể đạt tới mức 

lương 2000 Euro/tháng (trước thuế). Tùy theo năng lực, mức lương này còn tăng theo năm 

kinh nghiệm. 

- Không phải chịu bất kỳ một khoản tiền môi giới dịch vụ, thế chân, đặt cọc nào như các công ty 

khác hiện đang yêu cầu khi tuyển ứng viên tại Việt Nam. 

- Không giới hạn số năm làm việc tại Đức. Học viên có cơ hội định cư tại Đức lâu dài. 

- Làm việc tại các doanh nghiệp Đức hoặc quốc tế tại Việt Nam/châu Á nếu không muốn ở lại 

CHLB Đức. 




