
HỒI HƯƠNG THÀNH CÔNG

성공귀환



Người dự thi: Nguyễn Thanh Huyền

응시자: Nguyễn Thanh Huyền

 Sinh năm 생년 : 1988

 Địa chỉ 주소: Bắc Ninh

 Thời gian tham gia chương trình

EPS từ 2008 – 2012

 2008~2012 고용허가제참여

 Công việc hiện tại: Thư ký  cho 

Tổng giám đốc hành chính nhân 

sự của Cty TNHH Samsung 

Electronic Việt Nam tại Bắc Ninh

현재직업: Bac Ninh Samsung 

전자의인사-행정사장의비서



HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH TRƯỚC KHI ĐI LÀM VIỆC 

TẠI HÀN QUỐC

고용허가제참여전가정환경

 Gia đình khó khăn không đủ điều kiện để học đại học, phải đăng ký học tại Trường Trung

cấp nghề cơ điện Bắc Ninh

 Tham gia chương trình EPS qua Trường Trung cấp nghề cơ điện Bắc Ninh

 Trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc phát hiện mẹ bị ung thư đại tràng. Trong thời gian làm

việc tại Hàn Quốc tiếp tục phát hiện bố bị ung thư vòm họng.

 Đi làm việc tại Hàn Quốc để kiếm tiền chữa bệnh cho bố, mẹ và nuôi hai em nhỏ.

가족경제가어렵기때문에대학교못가고 BAC NINH 전기전문학교입학하게됨

 BAC NINH 전기전문학교통하여고용허가제참여

한국가기전에어머니가대장암걸렸다고알게되고한국에있는동안아버지가구강
암에걸렸다고알게되었음

부모치료및동생 02 명생활지원하기위하여해외근무하기로했음



QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC

한국취업과정

 Thời gian làm việc tại Hàn Quốc

2008 -2012 (4 năm 10 tháng) tại một

trang trại

 Ngành nghề: nông nghiệp

 Công ty làm việc: Trang trại trồng

nấm tại tỉnh Choen An

 Công việc được giao: Cắt tỉa và đóng

gói nấm trong trang trại

취업기간: 4년 10개월 2008-2012

업종: 농업

직장: 천안영지농장

업무: 영지다듬고포장



QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC

한국취업과정

Trong thời gian làm việc tại Hàn
Quốc đã nỗ lực, chăm chỉ làm việc;

Tự học tiếng Hàn, tham gia lớp
tiếng Hàn miễn phí do Trung tâm
hỗ trợ lao động nước ngoài tại
thành phố Choen An; Thi đạt chứng
chỉ tiếng Hàn cấp độ 6 – Topik 6;

한국 취업 동안 열심히 하고
노력했음

한국어를 스스로 배고 천안
외국인력센터에서 무료 한국어
과정 참여하고 TOPIK 6 급
합격했음



QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC

한국취업과정

 Tham gia cuộc thi hùng biện bằng tiếng Hàn cho lao động nước ngoài do HRD tổ

chức lần thứ nhất năm 2011 và đạt giải nhất với khoản tiền thưởng 1.500.000 won;

 Tham gia khóa học tiếng Hàn trong thời gian 3 tháng tại Trường Đại học Sokang,

Seoul trước khi hết hạn hợp đồng lao động về nước.

 2011년도제1차한국산업인력공단이주최하는외국인근로자위한
웅변대회참여하여 백오십만원상금으로 1등수상했음

근로계약만료전서울서강대에서 3개월한국어과정참여했음



CÔNG VIỆC SAU KHI VỀ NƯỚC

귀국후직업

 Làm việc tại Công ty Mtech, chuyên sản xuất

vỏ điện thoại cung cấp cho công ty điện tử

Samsung Việt Nam;

 Tự nâng cao trình độ của mình, tham gia

đăng ký học hệ tại chức tại khoa luật kinh tế

của Đại học Mở Hà Nội;

 Samsung 전자에 핸드폰 커버 제공하는
Mtech사에서근무

자신 능력 향상하기 위하여 Hanoi Mở
대학교경제법과입학했음



CÔNG VIỆC SAU KHI VỀ NƯỚC

귀국후직업

 Ứng tuyển và được tuyển vào làm thư ký cho Tổng giám đốc hành chính nhân

sự của Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam tại Bắc Ninh;

 Thu nhập hiện tại: trung bình 20 triệu đồng/tháng;

 Tham gia giảng dạy tiếng Hàn cho công nhân trong công ty.

응시하여 Bac Ninh Samsung 전자의인사-행정사장의비서

현재급여: 평균월당 2천만동

회사근로자에게한국어가르침



CÔNG VIỆC SAU KHI VỀ NƯỚC

귀국후직업



CÔNG VIỆC SAU KHI VỀ NƯỚC

귀국후직업



QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CHIA SẺ 

본인관점및다른근로자에게전하는메시지

 Chấp hành đúng quy định của pháp luật, hợp đồng lao động đã ký và về nước đúng

thời hạn;

 Luôn cố gắng nỗ lực trong học tập và làm việc;

 Có tinh thần vượt khó và sự sáng tạo, luôn tìm tòi, học hỏi nhằm kiến tạo con đường đi

cho riêng mình;

준법하고근로계약준수하여정상귀국하도록함

공부와업무에항상노력;

자신의경로를만들기위하여항상배우고창의성및어려움극복정신가진다.



QUAN ĐIỂM CỦA BẢN THÂN VÀ MỘT SỐ ĐIỀU 

MUỐN CHIA SẺ 

본인관점및다른근로자에게전하는메시지

 Quyền lựa chọn phụ thuộc vào mỗi chúng ta, cho dù xuất phát điểm của bạn có là gì

đi chăng nữa thì điều quan trọng là thái độ sống bạn chọn;

 Cuộc sống vốn dĩ là thử thách, mỗi người chỉ được sống một lần;

 Chúc cho những điều kì diệu và thành công sẽ đến với tất cả mọi người.

선택권은 자신에게 달리고 당신의 출발점은 무엇이든 삶에 대한 태도를
선택하는것이중요하다;

인생은도전이고사람은한번만산다;

성공이여러분에게올것을기원합니다.



NGƯỜI DỰ THI: TRẦN ANH THÁI
응시자: TRẦN ANH THÁI

• Năm sinh (생년): 1990

• Địa chỉ (주소): Đông Anh – Hà Nội

• Thời gian làm việc tại Hàn Quốc: 4  năm 10 

tháng

• Công việc hiện nay: Tự mua xe ô tô tải và

máy xúc để kinh doanh vật liệu xây dựng

• 한국취업기간: 4년 10개월

• 현재직업: 건설소재사업을위한트럭과

굴삭기구매했음



HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH TRƯỚC KHI XUẤT CẢNH 
SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC
고용허가제참여전가정환경

• Hoàn cảnh gia đình khó khăn

• Gia đình không đủ ăn, ba mẹ con phải nhường nhịn nhau

• Sớm phải bỏ học do hoàn cảnh gia đình

• Tham gia xuất khẩu lao động để hỗ trợ kinh tế gia đình

• 경제가어려움;

• 음식이충분하지않기때문에서로양보해야했음

• 가정환경때문에학교그만두었음

• 가족지원하기위하여해외근로하기로했음



QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC
한국취업과정

• Thời gian làm việc tại Hàn Quốc: 4 năm 10

tháng (2010- 2015)

• Công ty làm việc: Công ty thuộc tập đoàn

Huyndai ở thành phố Ulsan

• Ngành nghề: Đóng tàu

• Công việc được giao: Sơn Blasting

• 취업기간: 4년 10개월 (2010-2015)

• 첫째직장: 울산현대그룹계열사

• 업종: 조선

• 업무: Blasting 페인트



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỜI GIAN LÀM VIỆC 
TẠI HÀN QUỐC

한국취업기간동안성과
• Kỷ luật trong lao động, đúng giờ, phong cách làm việc

nghiêm túc,

• Tổ chức công việc khoa học, làm việc chuyên nghiệp

• Được rèn luyện trong môi trường làm việc tốt nên đã

trưởng thành rất nhiều

• Cuộc sống gia đình ổn định hơn

• 노동규율준수, 시간엄수, 근면적근로방식

• 과학적인업무하고전문적으로작업

• 좋은작업환경에서훈련받기덕분에많이

성숙하게됨

• 가족생활안정



CÔNG VIỆC SAU KHI VỀ NƯỚC
귀국후직업

• Về nước đúng thời hạn khi kết thúc hợp đồng lao

động (4 năm 10 tháng)

• Không lựa chọn tái nhập cảnh Hàn Quốc vì không

muốn sống xa gia đình

• Lựa chọn con đường khởi nghiệp dù rất khó khăn

• Tự mua xe tải và máy xúc để kinh doanh vận tải và

vật liệu xây dựng

• Thu nhập hàng tháng khoảng 20 – 30 triệu

đồng/tháng

• 취업기간만료후귀국 (4년10개월)

• 가족떠나고싶지않아재입국안했음

• 어렵지만창업하기로했음

• 건설소재사업을위한트럭과굴삭기구매했음

• 월당급여: 20~30백만동



THÔNG ĐIỆP
GỬI TỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÁC
다른근로자에게전하는메시지

• Hãy luôn nỗ lực, cố gắng hết mình trong công

việc

• Gia đình luôn là điểm tựa cho mọi người

• Tiền không phải là tất cả, cái đáng quý chính là

hãy làm việc chăm chỉ, nỗ lực cố gắng và thường

xuyên rèn luyện bản thân.

• 항상노력, 직장에서최선을다함

• 가족은항상자신의받침이다

• 돈은전부아니며소중한것은열심히하고

노력하고종종자신을훈련하는것이다.



NGƯỜI DỰ THI: PHẠM VĂN THÀNH

응시자: PHẠM VĂN THÀNH

 Sinh năm (생년): 1979

 Quê quán (고향): Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội

 Đã lập gia đình và đã có 2 con

 Công việc hiện tại: Phiên dịch kiêm quản lý sản

xuất

결혼했고자녀 2명있음

현재직업: 통역겸생산관리



HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH TRƯỚC KHI SANG 

HÀN QUỐC LÀM VIỆC

한국가기전가정환경

 Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn

 Kinh tế thuần nông

 Thu nhập khoảng 650.000 đồng/tháng

 Lập gia đình sớm (năm 2001)

 Con ốm không có tiền mua thuốc và chữa bệnh

가족이농업에종사하며경제가어려움;

소득: 월당 65만동

일찍결혼 (2001)

아이들아플때치료비및약비없음



QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC

한국취업과정

 Thời gian làm việc tại Hàn Quốc 4 năm 10

tháng (từ 2008 - 2012)

 Lĩnh vực làm việc: Xây dựng

 Thu nhập hàng tháng: Năm đầu 20

triệu/tháng; năm cuối: 60 triệu/tháng

취업기간: 4년 10개월 (2008-2012)

업종: 건설

월급:

 첫해: 2천만동

 마지막해: 6 천만동



THÀNH QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TẠI 

HÀN QUỐC

한국취업과정성과

 Cải thiện được kinh tế gia đình (xây nhà mới)

 Con cái được sống trong điều kiện tốt hơn, học hành

đầy đủ

 Cải thiện trình độ tiếng Hàn

 Học được phương pháp làm việc khoa học

가족경제소득향상 (새집지음)

자녀는 학교 다니고 보다 더 좋은 조건에서 살게
되다

한국어능력향상

과학적인작업방식습득



CÔNG VIỆC SAU KHI VỀ NƯỚC

귀국후직업

 Đã làm việc tại 2 công ty có vồn đầu tư
của Hàn Quốc tại Việt Nam

 Hiện đang làm việc tại công ty Kyungil
Optics

 Vị trí hiện tại: Phiên dịch kiêm quản lý sản
xuất

 Mức thu nhập từ 22 -24 triệu đồng/tháng

베트남진출 한국기업 02 개에서
근무했음

현재 Kyungil Optics사에서근무

현재업무: 통역겸생산관리

급여: 월당 22~24백만동



QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CHIA SẺ

VỚI NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÁC

본인관점및다른근로자에게전하는메시지

 Không nên trở thành lao động bất hợp pháp vì người

lao động bất hợp pháp không có quyền lợi gì, khi ốm

đau viện phí rất đắt, ra đường lén lút vì sợ công an

bắt, khi có tiền muốn đưa vợ con đi du lịch cũng

khó…

 Quyết định về nước đúng thời hạn của tôi là quyết

định đúng đắn để được chăm lo cho gia đình, con cái

불법근로자는 권리가없고 아플때 치료비가비싸고
잡힐 까봐 나갈 때마다 불안하고 가족과 함께 여행
갈수없기때문에불법근로자가되지맙시다.

정상귀국하여 가정과 자녀들을 보살펴주는 것은
저의올바른결정이다



QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU MUỐN CHIA SẺ 

본인관점및다른근로자에게전하는메시지

 Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn

Quốc, nên cơ hội tìm kiếm nghề nghiệp với thu nhập cao là rất nhiều

 Hãy cố gắng và chịu khó học tiếng Hàn thật tốt thì cơ hội sẽ đến với bạn

 Hãy cố gắng làm việc chăm chỉ

베트남에서 현재 한국투자기업이 많기 때문에 높은 급여가 있는
일자리에대한기회가많다

노력하고한국어를잘배우면기회가올것이다

열심히일하도록한다



Người dự thi: Ngô Phương Huy

응시자: Ngô Phương Huy

• Sinh năm 1985 (생년)

• Quê quán (주소): Bắc Ninh

• Tham gia chương trình EPS từ 2007 – 2011

• Công việc hiện tại: Trưởng phòng Kinh

doanh, Công ty GP Tech Vina

• 고용허가제참여기간: 2007-2011

• 현재직업: GP Tech Vina사경영과장



HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH TRƯỚC KHI XUẤT CẢNH 

SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC

고용허가제참여전가정환경

 Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ không có công việc ổn định; 

 Không đỗ đại học

Mong muốn đi xuất khẩu lao động để cải thiện cuộc sống và cải thiện kinh

tế gia đình.

경제가어려움, 부모님이안정적일자리없음;

대학교떨어졌음

가족지원하기위하여해외근로하기로했음



CÔNG VIỆC TẠI HÀN QUỐC

한국취업직업

 Thời gian làm việc tại Hàn Quốc 4 năm 10 tháng (từ 2007 – 2012)

 Công ty sản xuất máy cơ khí (Tiện CNC)

 Địa điểm: Thành phố Masan, Keangnam

 Công việc được giao: Lắp ráp máy tiện CNC

 취업기간: 4년 10개월 (2007-2012)

직장: 기계가공업체 (CNC)

주소: 경남도마산

업무: CNC기계조립



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THỜI GIAN 

LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC

한국취업기간동안성과
• Học được tác phong, phong cách làm việc

chuyên nghiệp, có trách nhiệm

• Nâng cao trình độ tiếng Hàn

• Cải thiện kinh tế gia đình

• 책임및전문적인작업방식을배우게됨

• 가족경제소득향상

• 한국어능력향상



CÔNG VIỆC SAU KHI VỀ NƯỚC

귀국후직업

• Chưa thành công trong lần đầu phỏng vấn tuyển

dụng tại công ty có vốn đầu tư của Hàn Quốc tại

Việt Nam;

• Qua lần phỏng vấn tìm việc này đã tự nhận thấy

những kiến thức mà bản thân còn thiếu và yếu.

• 베트남진출한국기업고용인터뷰떨어졌음

• 이인터뷰를통하여본인의단점을알게됨



CÔNG VIỆC SAU KHI VỀ NƯỚC

귀국후직업

 Đã tự trang bị cho mình những kiến thức còn thiếu như

đăng ký tham gia lớp học tiếng Hàn nâng cao, nâng cao

kỹ năng sử dụng máy tính, học lái xe…

 Kết quả đã được tuyển dụng vào công ty xây dựng

(vốn đầu tư của Hàn Quốc) với mức lương 10 triệu

đồng/tháng.

부족한 지식을 극복하기 위하여 한국어, 컴퓨터
기능, 운전등과정들참여

결과는 한국 투자 건설 기업에 고용 되었음 (월급:

천만동)



CÔNG VIỆC SAU KHI VỀ NƯỚC

귀국후직업

• Phấn đấu trong công việc chuyên môn

• Được tín nhiệm đề bạt chức vụ : Trưởng phòng kinh
doanh

• Mức thu nhập hiện tại: 20 triệu đồng/tháng

• 업무에대하여항상노력

• 경영과장으로승진

• 현재급여:월당 2천만동



QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CHIA SẺ 

본인관점및다른근로자에게전하는메시지

 Cơ hội luôn rộng mở đối với những người luôn nỗ lực vươn lên;

 Chấp hành đúng quy định của pháp luật, hợp đồng lao động và về nước đúng thời

hạn;

 Luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu của bản thân

 Gia đình là tất cả

기회는항상노력하는사람에게열려있다

준법하고근로계약준수하여정상귀국하도록함

자신의목표를완성하도록항상노력

가족이전부다



Người thực hiện: Trần Hoài Nam

응시자: Trần Hoài Nam

• Sinh năm (생년): 1984

• Quê quán (고향): Thái Nguyên

• Hiện đang làm việc tại: Công ty

Samsung Electronic Việt Nam Thái

Nguyên

• 현재직업: Thái Nguyên

• Samsung Electronic



QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC

한국취업과정

 Thời gian làm việc tại Hàn Quốc: 4 năm 10 tháng (từ 2010 –
2014)

 Công việc:

- Công việc thứ nhất: Đóng gói sản phẩm cho Công ty chế biến
cá ngừ đại dương tại Busan.

- Công việc thứ hai: Điều khiển máy dập nguội tại Công ty chế
tạo linh kiện ôtô Samsung.

- Công việc thứ ba: Điều khiển máy nung chi tiết động cơ xe ôtô
tại Công ty chế tạo linh kiện ô tô.

 취업기간: 4년 10개월 (2010 – 2014)

 첫째직장: 부산 – 참치가공업체제품포장

 둘째직장: 삼성자동차부품제조업체냉간스탬핑작업

 셋째직장: 자동자부품제조업체발동기기계작업



THÀNH QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 

TẠI HÀN QUỐC

한국취업기간만료후성과

 Nâng cao trình độ tiếng Hàn

 Tích lũy được kinh nghiệm làm việc

 Tìm được một nửa của mình và lập gia đình

với người vợ hiện tại

 Cải thiện thu nhập của gia đình

 자신의배우자만나고결혼하게되었음

 직장경력축적

 가족경제소득향상

 한국어능력향상



CÔNG VIỆC SAU KHI VỀ NƯỚC

귀국후직업

 Về nước đúng thời hạn hợp đồng (4 năm 10 tháng)

 Tham gia khóa đào tạo miễn phí: do Văn phòng HRD tại Việt Nam tổ chức

 Được Văn phòng HRD, Trung tâm Lao động ngoài nước hỗ trợ giới thiệu tìm

việc trong các công ty của Hàn Quốc

 취업기간만료후귀국

 한국산업인력공단베트남지사가주최하는무료교육프로그램에참여

 해외인력센터 및 EPS센터가 주최하는 구직-구인 만남을 통하여
한국기업에취업하게됨



CÔNG VIỆC SAU KHI VỀ NƯỚC

귀국후직업

 Công ty hiện tại: Công ty Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên

 Bộ phận : Bộ phận CNC R&D

 Công việc đang thực hiện: Phần vỏ điện thoại được gia công trên máy
CNC

 Mức lương hàng tháng: 12.000.000 đồng

 Cảm nhận công việc: rất thú vị, được tiếp xúc với các thiết bị hiện đại
và được học hỏi nhiều kiến thức hữu ích.

 현재직업: Thái Nguyên Samsung Electronic

 부서: CNC R&D

 현재업무: 핸드폰커버 CNC

 월급: 12백만동

 업무에 대한 생각: 재미 있고 현대적 시설 작업하게 되고 많은
유용한지식을배우게됨



QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CHIA SẺ 

본인 관점및다른근로자에게전하는메시지

 Quan điểm của bản thân: TUÂN THỦ LÀ NỀN TẢNG CHO SỰ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Người lao động nên chấp hành đúng quy định của pháp luật, hợp đồng

lao động đã ký và về nước đúng thời hạn.

 본인관점: 준수는 지속가능한개발을 위한기초다

 근로자는준법하고정상귀국하도록해야한다.



Người dự thi: Ngô Văn Toản

응시자: Ngô Văn Toản

 Sinh năm (생년): 1985

 Địa chỉ (주소): Tráng Việt - Mê Linh – Hà Nội

 Thời gian làm việc tại Hàn Quốc: 4 năm 10 tháng

 Công việc hiện tại: quản lý sản xuất tại Công ty có vốn đầu tư của Hàn Quốc tại

Việt Nam

 Thu nhập hàng tháng: 8 triệu đồng

한국취업기간: 4년 10개월

현재직업: 베트남진출한국기업에서생산관리

월급: 8백만 VND



HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH TRƯỚC KHI THAM 

GIA CHƯƠNG TRÌNH EPS

고용허가제참여전가정환경

 Gia đình làm nông nghiệp, kinh tế khó khăn;

 Gia đình đông anh, em;

 Bản thân phải vừa đi học và đi làm để kiếm thêm thu nhập trang trải
cuộc sống và hỗ trợ gia đình;

 Lựa chọn đi lao động tại nước ngoài để hỗ trợ gia đình.

가족이농업에종사하며경제가어려움;

자녀많은가족

본인은가족지원및생활마련하기위해 학교에가며
아르바이트함

가족지원하기위하여해외근로하기로했음



QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC

한국취업과정
 Thời gian làm việc tại Hàn Quốc : 4 năm 10 tháng

 Công ty thứ nhất: Lắp ráp các thiết bị điện tử theo

đơn đặt hàng

 Công việc được giao: Lắp ráp linh kiện

 Lý do thay đổi công ty: do công ty ngừng hoạt động

 Công ty thứ hai: Công ty gia công cơ khí

 Điều khiển máy phay, trục bánh răng của tàu thủy

취업기간: 4년 10개월

첫째직장: 전자부품조립

사업변경사유: 회사파산

둘째직장: 기계가공

선박관련기계작업



THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI KẾT THÚC THỜI 

GIAN LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC

한국취업기간만료후성과

 Học tập được tác phong làm việc công nghiệp, ý

thức trách nhiệm với công việc và tính siêng năng,

cần cù của người Hàn Quốc

 Kinh nghiệm làm việc, tay nghề

 Thu nhập cải thiện kinh tế gia đình

 Trình độ tiếng Hàn được nâng cao

한국인의 근면함과 업무에 대한 책임 및 작업
방식을배우게됨

직장경력및기술습득

가족경제소득향상

한국어능력향상



CÔNG VIỆC SAU KHI VỀ NƯỚC

귀국후직업

 Về nước sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng lao động

(4 năm 10 tháng)

 Tham gia khóa đào tạo miễn phí do Văn phòng Cơ

quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tại

Việt Nam tổ chức, thu được nhiều kiến thức hữu ích

như: Nâng cao trình độ tiếng Hàn, kỹ năng quản lý,

kỹ năng tin học…

취업기간만료후귀국 (4년10개월)

한국산업인력공단 베트남지사가 주최하는 무료
교육 프로그램에 참여 한국어능력, 관리 능력,

컴퓨터기능 등습득



CÔNG VIỆC SAU KHI VỀ NƯỚC

귀국후직업

 Được giới thiệu việc làm qua Hội chợ

việc làm do Trung tâm Lao động ngoài

nước và Văn phòng HRD phối hợp tổ

chức.

 Công việc hiện nay: Quản lý sản xuất

Mức thu nhập hàng tháng: 8 triệu đồng

해외인력센터 및 EPS 센터가
주최하는 구직-구인 만남을 통하여
취업하게됨

현재직업: 생산관리

월급: 8백만동



QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU MUỐN CHIA SẺ 

본인관점및다른근로자에게전하는메시지

 Có rất nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

EPS về nước thông qua các Hội chợ việc làm do

Trung tâm Lao động ngoài nước và Văn phòng

HRD phối hợp tổ chức

 Nhu cầu tuyển dụng lao động về nước của các công

ty có vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam là rất

lớn, với mức thu nhập thỏa đáng.

해외인력센터 및 EPS센터가 주최하는
귀국근로자를 위한 구직-구인 만남을 통하여
취업알선기회가많음

베트남진출 한국기업의 귀환근로자에 대한
인력수요가많으며급여도좋음



QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU MUỐN CHIA SẺ 

본인관점및다른근로자에게전하는메시지

 Nên tuân thủ quy định của pháp luật, về

nước đúng thời hạn

 Nên có ý thức tự nâng cao trình độ tiếng Hàn

và các kỹ năng khác nếu muôn có thu nhập

cao khi về nước

 Đề nghị Trung tâm LĐNN và Văn phòng

HRD nối lại hoạt động đào tạo miễn phí cho

người lao động vì rất hữu ích cho người lao

động.

준법하고정상귀국하도록함

높은 급여 받으려면 한국어 능력
및 다른 기능을 향상하도록 노력
필요

근로자를위하여해외인력센터및
EPS센터가 무료 교육 프로그램
운영하기를요청



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

감사합니다


