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本格的な就活シーズン開始 

Mùa tìm việc chính thức bắt đầu 

 

いよいよ 3 月から、日本での本格的な就活シーズンが開始します。最近、外国人の採用

基準として、仕事に関連する知識だけではなく、日本語でのコミュ二ケーション力で判断

をする企業は少なくありません。ですから、日本で就職を希望する留学生が日本語を上達

させる事は重要です。 

ビジネスのグローバル展開により、日本人社員に対しては英語教育、そして外国人社員

に対してはビジネス日本語の学習サービスを導入している企業も少しずつ増えています。

さらに、日本で働いている外国人に適した職場環境を作り出す企業も多くなり、年々少し

ずつ外国人の内定率も上がっていくのではないでしょうか。 

次の 2 つのサイトは日本で就職をしたい外国人留学生、そして新卒の外国人留学生に特

化した就職情報サイトです。 

1. Ryukatsu（リュウカツ）：外国人留学生対象 

https://ryugakusei.com/  

2. Global Leader（グローバルリーダー）：新卒の外国人留学生対象 

https://www.globalleadernavi.com/seminars  

毎週、セミナーや会社説明会などを開催していますので、参加すると就活のポイントや

ビザに関する情報など簡単に手に入ることができます。ぜひ、ご活用ください。 

今年（2021 年）、新型コロナウィルスの影響で、多くの企業で採用人数が減少したり、

新卒採用を中止したり、就職活動が難しい状況になると思いますが、自分が望むキャリア

を考えながら、みんなで頑張りましょう。 

 

https://ryugakusei.com/
https://www.globalleadernavi.com/seminars
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Mùa tìm việc chính thức bắt đầu 

Ngay vào thời gian này, mùa tìm làm tại Nhật Bản chính thức bắt đầu. Gần đây, có rất nhiều 

công ty tuyển dụng nhân viên không chỉ dựa vào kiến thức liên quan đến công việc, mà còn dựa 

vào kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật. Vì vậy, việc quan trọng đối với các du học sinh muốn tìm 

việc làm tại Nhật Bản là nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình.  Do sự mở rộng kinh doanh 

theo hướng quốc tế hóa, nhiều công ty Nhật bản đã quyết định giáo dục tiếng Anh cho nhân 

viên Nhật Bản, và giáo dục tiếng Nhật thương mại cho nhân viên nước ngoài. Hơn thế nữa, có 

càng nhiều công ty chú trọng đến tạo môi trường làm việc phù hợp cho người nước ngoài. Do 

đó, tỉ lệ tuyển tuyển người nước ngoài tại Nhật cũng tăng lên theo từng năm.  

Để chuẩn bị cho mùa tìm kiếm việc làm sắp tới, mình sẽ giới thiệu 2 trang thông tin hỗ trợ 

việc làm dành riêng cho sinh viên quốc tế mới ra trường muốn tìm việc làm tại Nhật Bản.  

1.Ryukatsu（リュウカツ）: Dành cho du học sinh 

https://ryugakusei.com/  

2. Global Leader（グローバルリーダー）: Dành cho du học sinh mới tốt nghiệp 

https://www.globalleadernavi.com/seminars 

Hàng tuần họ đều mở các buổi hội thảo hoặc các buổi thuyết minh của các công ty bao gồm 

các chuyên gia tư vấn cung cấp đầy đủ các thông tin và hỗ trợ trực tiếp cho việc tìm kiếm công 

việc tại Nhật. Bạn nghĩ sao nếu sử dụng thử các dịch vụ này cho mùa tìm việc sắp tới? 

Năm nay (2021), do ảnh hưởng của dịch Covid, nhiều công ty đã giảm số lượng tuyển dụng, 

ngừng tuyển dụng sinh viên mới ra trường dẫn đến tình trạng tìm kiếm việc làm tại Nhật trở 

nên vô cùng khó khăn.  Nhưng chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để đạt được công việc mong 

muốn nhé. 

https://ryugakusei.com/
https://www.globalleadernavi.com/seminars

