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1. Điều kiện tham gia Chương trình MV2:
Công dân Việt Nam, tuổi từ 20 đến 30 tuổi
Trình độ: đã tốt nghiệp nghề cao đẳng và trung cấp 3 nghành nghề nêu sau (**) tại Việt
nam
Tư cách đạo đức tốt; không có tiền án, tiền sự
Có đủ sức khỏe để đi du học ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 4/2013/TT-BYT
ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế; (trước khi tham gia chương trình nên sơ thẩm sức khỏe tại
bệnh viện tuyến tỉnh, trước khi đi sang Đức sẽ có thẩm định lại sức khỏe)
Có trình độ tiếng Đức chứng chỉ B1, học tại Trung tâm Ngoại ngữ MV
2. Quyền lợi
Được hướng dẫn thêm kỹ năng nghề nghiệp trong năm thứ nhất
Có hợp đồng lao động 3 năm, sẽ được gia hạn sau 3 năm, sau 5 năm ở Đức có thể đặt
đơn xin cư trú dài hạn
Được đi làm việc ngay sau khi đến Đức với mức lương tối thiểu là 1700,00 € (tương
đương 44 triệu VNĐ)
Mức lương từ năm thứ 2 là 2000,00 € đến 2500,00 € hoặc hơn tùy trình độ (tương đương
52 đến 65 triệu VNĐ)
Nếu có con nhỏ ở Việt nam (hoặc sau này đón sang Đức) sẽ được nhận hỗ trợ tiền con cái
(tham khảo tại: www.DaotaoMV.com)
Được hỗ trợ hòa nhập thông qua đại diện của Trung tâm Ngoại ngữ MV tại CHLB Đức
3. Lệ phí
Học tiếng Đức chứng chỉ B1: tổng cộng 45 triệu, được thu theo 3 giai đoạn-trước khi học
A1 (15 triệu); A2 (15 triệu) và B1 (15 triệu) – học sinh không đỗ muốn học lại từng phần thì
phải tự chi phí thêm (chi phí đã bao gồm giáo trình học)
Chi phí cho các cuộc thi A1, A2, và B1 (mỗi phần 5 triệu), tổng cộng là 15 triêu
Chi phí cho công việc tuyển sinh: 20 triệu (thu khi đăng ký học)
Chi phí làm hồ sơ, cấp hô chiếu, cho các cơ sở tuyển dụng tại Đức, thị thực: 135 triệu (thu
khi có bằng B1)
Chi phí vé máy bay: 20 triệu (thu khi có bằng B1)
…trọn gói (học một lần đỗ tiếng Đức B1) là 235 triệu
…đây là thỏa thuận “đặc biệt” – bằng cấp Việt nam được các cơ sở nhận người làm việc ở
Đức chấp nhận
…sau khi đỗ tiếng Đức chứng chỉ A2, hợp đồng lao động với các cơ sở nhận người làm
việc ở Đức và các em tham gia chương trình sẽ được ký kết để chuẩn bị công việc làm hồ
sơ làm việc và định cư tại CHLB Đức.
4. Số lượng tuyển sinh, ngày nhập học
30 em cho nghề hàn, 15 em nghề điện và 15 em nghề cơ khí – ưu tiên con em Hà Tĩnh
Ngày nhập học: 01.08.2019
Hồ sơ xin học nộp trước ngày 29.07 (trả lời trước 30.07): bản Copy của bằng tốt nghiệp
nghề, học bạ, chứng minh nhân dân, hộ khẩu (Học sinh phải chịu hoàn toàn mặt pháp lý
thực của các loại giấy tờ), lý lịch có ảnh tự khai, giấy khám sức khỏe sơ khảo,
Hợp đồng đào tạo sẽ được ký vào ngày khai giảng
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(**)
Thông tin về các ngành kỹ thuật (Thợ điện, thợ hàn và thợ cơ khí SHK)
• Thợ điện (nam/nữ)
Công việc:
- Nối đường điện theo bản vẽ
- Bảo dưỡng máy móc
- Lắp đặt và vận hành máy móc
- Sửa chữa máy móc
- Lắp đặt điện dân dụng, các hệ thống I-Bus, nối tủ điều khiển
Điều kiện:
- Đã tốt nghiệp nghề điện, kỹ thuật viên điện tử cho công nghệ xây dựng và công nghệ hệ
thống, kỹ thuật viên điện tử cho kỹ thuật công nghiệp hoặc tốt nghiệp nghành nghề tương
đương
• Thợ hàn (nam/nữ) E-Hand, WIG, MIG / MAG
Công việc:
- Tự chuẩn bị và thực hiện các mối hàn với các vật liệu khác nhau
- Đọc và hiểu được các bản vẽ kỹ thuật
- Điều chỉnh máy hàn
- Kiểm tra chất lượng mối hàn, sản phẩm
- Phối hợp làm việc với các đồng nghiệp, chuẩn bị trình tự công việc
- Chấp hành nội qui qui định về an toàn lao động, sức khỏe và bảo vệ môi trường
Điều kiện:
- Đã tốt nghiệp nghề hàn, cơ khí chế tạo
- Đang có chứng chỉ hàn các bậc (nếu đã hết hạn sẽ được học cấp lại tại Đức)
- Có kiến thức kiểm tra mối hàn bằng mắt
- Có trình độ xử lý các hướng dẫn mối hàn (WPS)
• Thợ cơ khí cho kỹ thuật máy điều hòa, máy sưởi và công trình vệ sinh (nam/nữ)
Công việc:
- Vận hành, điều khiển và theo dõi các máy móc gia dụng (theo bản vẽ và hướng dẫn)
Vận hành các máy móc sưởi ấm, khí đốt và thiết bị vệ sinh
Chẩn đoán và sửa các lỗi hệ thống
Là thợ cơ khí cho kỹ thuật máy điều hòa, máy sưởi và công trình vệ sinh bạn phải có trình
độ cung cấp cho các gia đình, nhà cửa các điểm cung cấp cũng như đường cung cấp khí
đốt và nước
Điều kiện:
- Đã tốt nghiệp nghề thợ cơ khí hoặc lắp ráp cho kỹ thuật máy điều hòa, máy sưởi và công
trình vệ sinh hoặc đã tốt nghiệp nghành nghề tương đương
-
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