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Trung tâm Ngoại ngữ MV (TTMV) thông báo tuyển sinh 

MV 14, chương trình làm việc cho thợ Điện, thợ Hàn,  

thợ Xây dựng và Điều dưỡng tại CHLB Đức 

 
1. Đối tượng tuyển sinh 

- Công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 30 có đủ sức khỏe để đi làm việc 

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 có bằng Cao đẳng, các trường Nghề: ngành Điện, Hàn xì, Xây 

dựng, Cơ khí, Điều dưỡng; 

- Tư cách đạo đức tốt, không có tiền án tiền sự. 

2. Chi phí trọn gói   

- 126 triệu VNĐ đối với ngành Điều dưỡng. 

- 156 triệu VNĐ đối với ngành Điện, Xây dựng, Cơ khí, Hàn xì. 

 (Bao gồm phí học tiếng Đức, lệ phí thi lấy chứng chỉ B1, phí dịch vụ hồ sơ, 
hợp đồng từ Đức và lệ phí visa, vé máy bay, đưa đón tại sân bay Nội Bài và 

Đức. Số tiền này sẽ được thu dần theo từng đợt học tiếng Đức và làm hồ 
sơ, không thu một lần). 

3. Quyền lợi khi tham gia chương trình 

- Được học tiếng Đức đến chứng chỉ B1 và tham gia khóa hội nhập CHLB 

Đức, thời gian 9 -12 tháng tại Trung tâm Ngoại ngữ MV, thành phố Hà 

Tĩnh; 

- Đảm bảo 100% cơ hội được sang Đức làm việc khi có chứng chỉ B1 và có 

tư vấn hội nhập của TTMV; 

- Được đi làm việc ngay sau khi đến Đức với mức lương tối thiểu 1.800 

Euro/tháng, từ năm thứ hai mức lương từ 2.000 đến 2.600 Euro/tháng (có 

thể lương cao hơn nếu có tay nghề cao); 

- Được hỗ trợ hòa nhập thông qua đại diện của Trung tâm Ngoại ngữ MV tại 

CHLB Đức; 

- Có cơ hội định cư lâu dài tại Đức.  

4. Số lượng tuyển sinh, hạn nộp hồ sơ 

- Số lượng tuyển sinh: 50 chỉ tiêu năm 2022; 

- Hồ sơ bao gồm: bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, học bạ, căn cước 

công dân, hộ khẩu, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe do bệnh viện tuyến 

huyện trở lên cấp.  

- * Trung tâm Ngoại ngữ MV kính mong các quý phụ huynh và học viên nộp hồ 

sơ kịp thời để tham gia các khóa học tiếng Đức khai giảng vào tháng 6,7,8, 

năm 2022. 

* Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Ngoại ngữ MV tại số 05 ngách 37/41 đường 

Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh. 

@ Website: DaotaoMV.com;      Fanpage: facebook.com/TrungtamNgoainguMV 

mailto:info@DaotaoMV.com
http://www.daotaomv.com/

