Apakah Anda ingin punya banyak tabungan dengan bekerja di Jepang?

Online
Course

Tokutei Ginou 1 / Visa
Keterampilan Khusus
No. 1 bidang “Industri
Pelayanan Makanan”

Sekolah Persiapan Ujian Keterampilan
Anda dapat mengikuti pelatihannya melalui
komputer maupun smartphone!
Jika Anda mendaftar sekarang juga, kami akan
Jaminan
jawab sepenuhnya membimbing
Jaminan bertanggung
Anda mulai dari persiapan kelulusan ujian Tokutei Referensi
kelulusan Ginou 1 (Visa Keterampilan Khusus No.1) bidang
Pekerjaan
Industri Pelayanan Makanan sampai
mendapatkan pekerjaan dan bahkan konsultasi
kehidupan di Jepang.
Percayakan kami sebagai partner Anda
Pembelajaran bisa dilakukan ONLINE!
mewujudkan mimpi bekerja di Jepang.
・Selama 1 tahun Anda bisa mengikuti semua
materi pelatihan sepuasnya.
・ Lulus ujian kemampuan Bahasa Jepang JLPT
N4 ke atas.
・ Materi pelatihan disampaikan dalam Bahasa
Jepang sederhana selevel N4 yang mudah
dimengerti.
・ Peserta diperkenalkan dengan tempat kerja
(restoran di Jepang) yang nyaman bagi pekerja
asing.
・ Apabila Anda tidak bisa ikut pelatihannya,
video rekaman bisa dilihat berulangkali di
YouTube.
・ Pelatihan dilakukan selama 1 bulan, tapi Anda
bisa berulangkali mengikuti pelatihannya
sampai lulus selama 1 tahun.

100% Alumni kami mendapat
pekerjaan di Jepang.
(Persiapan Ujian Kerja)
・1 hari pelatihan berlangsung 2 jam, dengan 15 menit pertama
adalah pelatihan singkat yang berisi materi praktis yang penting
ketika melamar pekerjaan, seperti “Bagaimana menulis resume
(CV / Rirekisho)”, “Bagaimana menghadapi tes wawancara”,
・Supaya bisa lulus dalam ujian kerja, kami akan membimbing
Anda melalui WEB meeting dan email tentang hal apa saja yang
perlu ditulis ketika melamar pekerjaan. Kami akan membimbing
Anda cara menulis resume (CV / Rirekisho) yang baik.
・Anda akan mendapatkan pelatihan bagaimana cara berpakaian
rapi, ekspresi wajah, gaya rambut, cara berbicara, dan postur
tubuh yang baik supaya bisa lulus di ujian wawancara online
(WEB interview).

・“Sekolah Persiapan Ujian Keterampilan, Industri
Pelayanan Makanan, Tokutei Ginou 1” berada di
bawah Japan Food Analyst Association,
membekali siswa dengan pelatihan dan
pembelajaran melalui aplikasi online. Target kami
adalah 100% siswa lulus ujian.
・Jaminan kelulusan Apabila Anda gagal dalam
ujian, selama masih dalam waktu 1 tahun Anda
punya kesempatan mencoba berulang kali.
(Berlaku hanya di wilayah Jepang)
Anda dapat mengikuti pelatihan sepuasnya selama
1 tahun setelah proses pembayaran selesai.

1 hari pelatihan berlangsung 2 jam. Total pelatihan
dilakukan dalam 1 bulan selama 21 hari (42 jam).
Dengan pembekalan ini diharapkan Anda memiliki
pemahaman yang jelas.
Apabila Anda tidak bisa ikut pelatihan, materi yang
sama bisa dipelajari kembali melalui YouTube.
1 hari pelatihan berlangsung 2 jam. Total pelatihan
dilakukan dalam 1 bulan selama 21 hari (42 jam).
Dengan pembekalan ini diharapkan Anda memiliki
pemahaman yang jelas.
Dengan pelatihan selama 21 hari
dengan total 42 jam, dan menggunakan 1000 lembar lebih materi
yang dilengkapi dengan banyak
foto dan ilustrasi, diharapkan
mampu memberikan penjelasan
yang mudah dimengerti, sekalipun
bagi siswa yang belum berpengalaman di bidang
industri pelayanan makanan.

Alumni kami

100%
mendapat
pekerjaan

Jaminan Referensi Pekerjaan

（Sampai saat ini 100% alumni kami semuanya mendapat pekerjaan di Jepang. ）
・Setelah lulus dari sekolah persiapan ujian, bagi peserta yang berhasil lulus ujian Tokutei
Ginou 1 Industri Pelayanan Makanan (Lulus Ujian Kemampuan Bahasa Jepang) akan
dijamin mendapat referensi perkenalan perusahaan tempat bekerja.
・Selama kurun waktu 1 tahun, kami akan membantu Anda supaya bisa lulus dan
memperkenalkan ke berbagai perusahaan.

・Kami memiliki afiliasi dan kerjasama yang baik dengan organisasi pendukung resmi (Registered Support
Organization) dan agen ketenagakerjaan, sehingga setelah Anda mendapat pekerjaan kami masih selalu siap
sedia memberikan bantuan yang diperlukan.

Persiapan Ujian Kerja
1 hari pelatihan berlangsung 2 jam, dengan 15 menit pertama adalah pelatihan singkat yang berisi materi praktis
yang penting ketika melamar pekerjaan, seperti “Bagaimana menulis resume (CV / Rirekisho)”, “Bagaimana
menghadapi tes wawancara”, dan lain sebagainya.
(Pelatihan singkat 15 menit juga direkam dan diunggah ke YouTube)
Supaya bisa lulus dalam ujian kerja, kami akan membimbing Anda melalui WEB meeting dan email tentang hal apa
saja yang perlu ditulis ketika melamar pekerjaan. Kami akan membimbing Anda cara menulis resume (CV /
Rirekisho) yang baik.
Anda akan mendapatkan pelatihan bagaimana cara berpakaian rapi, ekspresi wajah, gaya rambut, cara berbicara,
dan postur tubuh yang baik supaya bisa lulus di ujian wawancara online (WEB interview). Pelatihan dilakukan
perorangan secara perlahan melalui WEB meeting.

Anda bisa mendapatkan sertifikasi terkenal di Jepang level
4 paling cepat 1 bulan
Anda bisa mendapatkan sertifikasi “Food Analyst Level 4 International
Certification” apabila memenuhi standar nilai yang diperlukan ketika selesai
ujian akhir. “Food Analyst Certification” adalah sertifikasi domestik di Jepang
mengenai industri makanan dengan ranking nomer 1 yang terkenal dan sangat
membantu ketika melamar atau pindah pekerjaan.
Dengan memiliki “Sertifikasi Makanan di Jepang” yang terdaftar di Jepang,
Anda memiliki kesempatan lebih besar untuk dapat sukses ketika melamar
ataupun pindah pekerjaan. Selain alumni dari sekolah kami, hanya sedikit sekali
orang asing yang memiliki sertifikasi dari Jepang.

4 Januari 2021 (Senin) 〜
30 Januari 2021 (Sabtu)
1 Februari 2021 (Senin) 〜
27 Februari 2021 (Sabtu)
Kurikulum berakhir dalam satu bulan.
Anda bisa mengikuti pelatihan berulang
kali dan memulainya kapanpun.

Biaya yang Anda harus bayar: 70,000 Yen

Tanyakan kepada orang
yang memperkenalkan
metode lamaran

