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“Nụ cười năm bên” được tạo ra thông qua sự đồng tâm hiệp lực

Thông qua việc trao đổi nguồn nhân lực thích hợp, IPM chúng tôi luôn cố gắng mang đến niềm vui, nụ cười cho năm bên là “nụ cười của thực tập

sinh và gia đình của họ”, “nụ cười của doanh nghiệp tiếp nhận”, “nụ cười của cơ quan liên quan ở nước ngoài”, và “nụ cười của tài đoàn quản lý”.

“Dịch vụ chuyên nghiệp tâm ý tương thông ” kết nối người với người,
chuyền tay đến tay
Chúng tôi tạo ra kết nối tinh thần vượt qua biên giới quốc gia thông qua các dự án trao đổi nguồn nhân lực toàn cầu.

Khái quát dự án hoạt động

Hoạt động quản lý theo
chế độ thực tập kỹ năng
dành cho người nước ngoài

Hoạt động hỗ trợ theo
chế độ kỹ năng đặc định
dành cho người nước ngoài

Hoạt động giao lưu quốc tế
và trao đổi nguồn nhân lực
nhằm tạo mối quan hệ hữu
nghị và hiểu biết lẫn nhau

Khái quát về tổ chức
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Là một tài đoàn có khả năng hỗ trợ đa dạng đáp ứng các điều kiện vượt trội của hệ thống thực tập kỹ năng dành cho
người nước ngoài [Giấy phép, đăng ký] Giấy phép hoạt động kinh doanh giám sát thông thường (Tổ chức giám sát ưu
tú) (Mã số giấy phép: 許����������),Tài đoàn quản lý đặc định (Mã số chứng nhận: A�������), Cơ quan hỗ trợ đăng ký
(Mã số đăng ký: ��登-������)

Thành lập Pháp nhân tài đoàn công ích Tài đoàn quản lý lao
động quốc tế

●

●Bắt đầu dự án chế độ đào tạo thực tập kỹ năng ‒ tu nghiệp cho
người nước ngoài

Bắt đầu tiếp nhận thực tập sinh từ Trung Quốc và Peru

Năm1994

●

Năm1996

●

Năm 2002

●

Năm 2005

●

Năm 2010

●

Bắt đầu tiếp nhận thực tập sinh từ Việt Nam và Philippines

Năm 2016
Năm 2017

Được Tổ chức hợp tác thực tập sinh Trung Quốc ‒ Nhật Bản biểu
dương là tổ chức tiếp nhận thực tập sinh ưu tú

Bắt đầu dự án giới thiệu việc làm miễn phí

Bắt đầu tiếp nhận thực tập sinh theo hệ thống đào tạo thực tập
kỹ năng cho người nước ngoài mới
Được Tổ chức hợp tác thực tập sinh Trung Quốc ‒ Nhật Bản biểu
dương là tổ chức tiếp nhận thực tập sinh ưu tú

●

Đổi tên thành Pháp nhân tài đoàn công ích Tài đoàn quản lý lao
động quốc tế và hoạt động như một tổ chức pháp nhân công ích
Bắt đầu tiếp nhận thực tập sinh từ Mông Cổ

Năm 2013

Bắt đầu tiếp nhận thực tập sinh từ Thái Lan

●

●Được cấp phép là tài đoàn quản lý nghiệp vụ phổ thông trong hệ
thống thực tập kỹ năng dành cho người nước ngoài (Bộ Tư pháp,
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi)

Bắt đầu tiếp nhận thực tập sinh từ Indonesia

●

Bắt đầu tiếp nhận thực tập sinh từ Myanmar

Năm 2018

●

Năm 2019

●

Năm 2020

●

Đăng ký là Tổ chức hỗ trợ đăng ký về kỹ năng đặc định

Bắt đầu tiếp nhận thực tập sinh từ Campuchia

Ký kết Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc (UNGC)Tham gia Mạng
lưới Hiệp ước Toàn cầu Nhật Bản (GCNJ)

●

●

●

●Được chứng nhận (Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch
Nhật Bản) là Tài đoàn quản lý đặc định về việc tiếp nhận lao động
người nước ngoài ngành xây dựng

●Được cấp phép về việc tiếp nhận thực tập sinh ngành chăm sóc
điều dưỡng trong hệ thống thực tập kỹ năng dành cho người nước
ngoài (Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi)

Thành lập Trung tâm đào tạo Rokkosan, là một cơ sở đào tạo tập
trung

●

Năm 2012

Năm 2015

Năm 2021

Bắt đầu tiếp nhận thực tập sinh từ Nepal

●

●Ký kết thỏa thuận hợp tác về việc đào tạo và trao đổi nhân lực với
tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Danh sách cơ sở
Trụ sở chính Tokyo

Văn phòng Hiroshima

Văn phòng Sapporo

Văn phòng Fukuoka

Văn phòng Sendai

Văn phòng Kumamoto

Văn phòng Nagoya

Trung tâm đào tạo Rokkosan

Văn phòng Osaka

Văn phòng đại diện Hà Nội
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���-���� TEL : ��-����-����
�F, Sapporo Kita �-jo Sun Mountain Building, �-�-� Kita �-jo Higashi,
Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, ���-���� TEL : ���-���-����
�F, Ota Building, �-��-�� Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, ���-����
TEL : ���-���-����
���, Fushimi Building, �-��-�� Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi,
���-���� TEL : ���-���-����
�F, South Forest Building, �-�-�� Minamimori-machi, Kita-ku, Osaka-shi,
Osaka, ���-���� TEL : ��-����-����

�F-�F, Hiroshima Building, �-��-�� Hikari-machi, Higashi-ku,
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Văn phòng đại diện khác tại Nhật Bản : Koriyama, Kakegawa, Keihan (thành phố Hirakata), Nagasaki
Liên hệ: ��-����-���� | Mục “Liên hệ” qua trang web
IPM đã được cấp chứng nhận Privacy Mark,và

đang nỗ lực đảm bảo và không ngừng cải thiện

việc bảo mật thông tin liên quan đến thông tin cá
nhân, v.v...

https://www.ipm.or.jp/contact/
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