Trung tâm Ngoại ngữ MV (TTMV) thông báo tuyển sinh
MV6 cho các chương trình du học nghề tại Đức
1. Đối tượng tuyển sinh:
- Công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 23 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;
- Trình độ: đã tốt nghiệp PTTH;
- Tư cách đạo đức tốt, không có tiền án tiền sự;
2.
-

Chi phí trọn gói cho như sau:
Điều dưỡng: 76,40 triệu;
Nhà hàng khách sạn: 117,40 triệu;
Cơ khí, điện, xây dựng: 146,40 triệu

3. Quyền lợi khi tham gia chương trình:
- Được học tiếng Đức chứng chỉ B2 và tham gia khóa hội nhập Đức, thời gian
12 tháng tại thành phố Hà Tĩnh;
- Đảm bảo 100% cơ hội được sang Đức học nghề miễn phí sau khi có chứng chỉ
B2 và có tư vấn hội nhập của TTMV;
- Có học bổng 21-31 triệu/tháng trong thời gian học nghề 3 năm;
- Sau khi học nghề được kí hợp đồng lao động 3 năm với mức lương từ 44-80
triệu đồng/tháng, sau thời hạn này có điều kiện định cư lâu dài tại Đức;
4. Số lượng tuyển sinh, hạn nộp hồ sơ:
- Số lượng tuyển sinh: 160 em
- Hồ sơ bao gồm: Giấy sơ khám sức khỏe do bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp,
bản sao chứng minh thư, sơ yếu lí lịch tự thuật, đơn đăng kí học (tải xuống tại
Website DaotaoMV.com của TTMV), học bạ và bằng THPT;
* Trung tâm Ngoại ngữ MV kính mong các quý phụ huynh và học sinh nộp hồ sơ kịp
thời để tham gia các khóa học sẽ triển khai vào các ngày 15/02/2020; 15/03/2020 và
15/04/2020;
* Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm ngoại ngữ MV tại số 5 ngách 37/41 đường Hàm
Nghi, phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh.
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