Khai giảng khóa học

BJT-06/1920

Luyện thi BJT - Kỳ thi kiểm tra
năng lực Nhật ngữ Thương mại
Tháng 5 - 2020
KHÁI QUÁT
BJT (Business Japanese Proficiency Test) là kỳ thi đánh giá khả năng sử dụng Tiếng Nhật chuẩn trong môi
trường làm việc một cách chính xác, rõ ràng, bao gồm kiến thức ngữ pháp, từ vựng, hán tự của bạn và khả năng
vận dụng những kiến thức đó để xử lý thông tin trong những tình huống giao tiếp thương mại.
Thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản hiện nay đều yêu cầu các ứng viên người nước ngoài phải đạt BJT
cấp độ J2 trở lên. Bởi trong môi trường công việc, các tình huống trao đổi giao tiếp trong và ngoài công ty đều có
những quy tắc riêng. Nắm bắt được phương thức giao tiếp của người Nhật Bản tại chốn công sở chính là nền tảng
giúp bạn gặt hái được thành tích cao và tăng cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

THỜI GIAN

GIẢNG VIÊN

5/5 ~ 16/7/2020 (22 buổi/44 giờ)
Giờ học
: 18:15 ~ 20:15
		
các tối thứ Ba & thứ Năm hàng tuần
Khai giảng : 18:15 ngày 5/5/2020 (thứ Ba)

HỌC PHÍ
3.000.000 đồng (giảm giá cho học sinh, sinh viên hệ
chính quy trong độ tuổi từ 18 đến 22: 2.400.000 đồng)

ĐỐI TƯỢNG
Những người có trình độ NLNN từ N2 trở lên, những
người đang làm việc tại các Doanh nghiệp Nhật Bản có
nguyện vọng tham dự kỳ thi BJT tại TP.HCM
Do không tổ chức thi xếp lớp, nên nọc viên có trình độ
NLNN N3 phải cân nhắc kỹ trước khi đóng học phí vì
VJCC-HCMC có quy định: học phí đã đóng sẽ không
được bảo lưu, hoàn lại hay chuyển giao cho người khác
vì bất kỳ lý do gì.

ThS. Võ Thị Mai Hương

● Du học Nhật Bản từ 1998 đến 2005
● Nguyên trưởng khoa tiếng Nhật trường Đại học Quốc tế
Hồng Bàng.
● Nguyên trưởng đại diện WDB Co., Ltd tại Việt Nam.
● Biên - Phiên dịch viên cao cấp cho các cơ quan, tổ chức
của Việt Nam & Nhật Bản.
● Hiện tại đang làm Marketing Manager cho Công ty
Phần mềm Quantic.

GIÁO TRÌNH
・BJTビジネス日本語能力テスト 聴解・聴読解実力養成問題集
・BJTビジネス日本語能力テスト 読解実力養成問題集
・BJT模試と対策
・BJT体験テスト解説
・BJT公式模試テスト＆ガイド

※ Xin vui lòng liên hệ đăng ký trực tiếp với tiếp tân VJCC hoặc gởi Phiếu đăng ký
qua địa chỉ E-mail hay fax đến cho chúng tôi trước: 17 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2020 (thứ Ba)
CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
PHÂN VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM - NHẬT BẢN (VJCC-HCMC)
Số 15, đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Mr. Lê Uy Phong - Bộ phận khóa học tiếng Nhật

Điện thoại: 028-3512 2151 - Fax: 028-3512 2150

Japanese
Course

Emai: vjcchcmcjc@gmail.com
Web: www.vjcchcmc.org.vn
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP CÁC BẠN THAM GIA KHÓA HỌC

