
TISS【TTS kỹ năng・Kỹ năng đặc định】
Giới thiệu về chương trình Thực tập sinh Nhật Bản



Thông tin công ty
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HB-KMIX Trading Service Co., Ltd

Vốn điều lệ 17,800,000,000VND

CEO FURUKAWA Tatsuya

Số lượng 1,000 nhân viên

Ngành nghề
‣Quản lý chất lượng vệ sinh
‣ Kinh doanh hàng hóa nhập khẩu
‣ Thực tập sinh

Trụ sở chính 236/25AĐiện Biên Phủ, Phường 17,
Quận Bình Thạnh , TP.HCM



Lịch sử hình thành
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Tháng 12 năm 1999   Thành lập công ty HUYBAO

Tháng 12 năm 1999 Kết hợp thành công ty  HB-KMIX

Năm 2016 Đào tạo cho thực tập sinh kỹ năng

Năm 2017 Chuyển thành 100％ vốn đâu tư của Nhật bản

Tháng 4 năm 2021 Chuyển văn phòng

Tháng 4 Bắt đầu chương trình TISS

Tháng 05 năm 2021 Hỗ trợ việc làm cho Thực tập sinh đợi xuất

cảnh do dịch COVID-19

Tháng 02 năm 2021 Huấn luyện đào tạo , quản lý vệ sinh an toàn theo

tiêu chuẩn ASCF 

Được ủy quyền bởi các trung tâm hỗ trợ người

nước ngoài về việc quản lý vệ sinh tòa nhà



Business introduction
Giới thiệu về ngành
nghề kinh doanh
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Cleaning Service

Dịch vụ vệ sinh

TISS TTS kỹ năng/ Kỹ năng đặc định

Thục tập sinh

Import trading tool sales

Kinh doanh dụng cụ , máy
móc vệ sinh công nghiệp

External Service

Dịch vụmặt ngoài

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ vệ sinh cho
khoảng 500 khách hàng trọng tâm ở TP.HCM 

Từ tháng 04 năm 2021 , công ty chúng tôi đã
chuyển qua cơ sở làm việc mới với mục tiêu
nâng cao chất lượng vệ sinh thông qua việc
củng cố các kỹ năng đào tạo cho ứng viên



Chương trình Thực tập sinh Nhật
Bản“ TISS ”

Technical Internship
Specific skills School
Mục tiêu của công ty chúng tôi là phát triển nguồn nhân
lực có thể ứng phó mọi lúc . 

Chúng tôi cung cấp nguồn nhân lực làm việc tại Nhật Bản
với tâm thế tự tin , được đào tạo chuyên sâu , huấn luyện
một cách chuyên nghiệp kể cả chưa có kinh nghiệm , kiến
thức chuyên môn trong lĩnh vực vệ sinh tòa nhà
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【Đào tạo】
Thời gian Khóa học cơ bản 3 tuần(2 ngày nghỉ）

Trong thời gian học toàn bộ học sinh sẽ được dạy :

‣Kiến thức cơ bản（Ở công ty）

‣Thực hành（Công trình）

(Giáo trình giảng dạy)

‣Kiến thức cơ bản về dịch vụ vệ sinh

‣Dụng cụ vệ sinh / Cách sử dụng

‣Cách ứng xử trong lúc làm việc

‣Vệ sinh theo thời gian quy định

‣Thực hiện các bài kiểm tra cơ bản

‣Mô phỏng bài kiểm tra kỹ năng đặc định số 1
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Bắt đầu từ tháng 04 năm 2016 chúng tôi đã cung cấp
dịch vụ cho các công ty , doanh nghiệp quản lý vệ
sinh , phòng nghỉ khách sạn

Từ đầu , dịch vụ của chúng tôi chỉ cung cấp cho loại
hình các doanh nghiệp nhưng từ tháng 04 năm 2020 
chúng tôi đã mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm
hướng tới tình trạng cư trú mới”Thực tập sinh kỹ năng
đặc định 1’
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Các công ty / Hiệp hội

Hơn 20 công ty

（Kanto・Chubu・Kyushu）

Số lượng TTS : 

188 bạn

（Nam 106 bạn /Nữ 82 bạn）

* Kể từ tháng 3 năm 2022

Thành tích



Lớp học

Tổng cộng là 4 phòng với

Sức chứa của mỗi phòng là 20 người
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Trang thiết bị



Trang thiết bị
Thực hành

Thực hiện các công việc đang

được làm thực tế tại công trình

Với các nội dung như vệ sinh khu vực công cộng , 
phòng khách sạn … 
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Cannten（Nhà ăn）

Không chỉ là nơi dùng cho việc sinh hoạt , 

nấu ăn mà còn là nơi để các bạn có thể trải

nghiệm công việc thực tế trước khi đến các

công trình làm việc . Các nơi làm việc liên

quan như trung tâm thương mại , Foodcourt
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Trang thiết bị 



Chúng tôitạo ra nơi làm việc cho các bạn
thực tập cũng giống như là nơi làm việc
thực tế

11

Trang thiết bị
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Phòng trọ TTS

Sức chứa cao nhất 44 người (10 phòng)

Máy lạnh・Toilet riêng

Wifi・phòng tắm・bồn rửa mặt

Không chỉ nơi làm việc , các khu vực sinh hoạt cũng được
bố trí một cách hoàn hảo nhất để đảm bảo sức khỏe cho
các bạn thực tập sinh

Trang thiết bị



Chương trình thực tập sinh
Nhật Bản “ TISS“

【 Báo cáo】
Ở công ty , sau mỗi khóa học chúng tôi đã tạo các báo cáo
cho từng học viên riêng biệt , không chỉ là về khả năng
tiếng nhật , mà còn là các kỹ năng khác đễ dễ theo dõi khi
các bạn nhập cảnh
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Hỗ trợ việc làm trước khi xuất cảnh

Mặc dù đã có chứng chỉ tư cách lưu trú nhưng các bạn vẫn
gặp nhiều khó khăn trong vấn đề nhập cảnh do tình hình 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp . Thế nhưng cũng đừng 
quá lo lắng , công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ việc làm tạm thời 
với mức thu nhập ổn định , những công việc mà các bạn đã 
được thực tập như vệ sinh toà nhà, trung tâm thương mại . 
Không những thế , ở trụ sở chính chúng tôi cũng có thể 
cung cấp chỗ ở , chỗ học tập cho các bạn sau một ngày làm 
việc mệt mỏi . 

* Liên quan về chi phí ở trọ sẽ được công ty  
tiếp nhận bên nhật chi trả
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HB-KMIX Trading Service Co.,Ltd

236/25A , Dien Bien Phu Street , Ward 17, 
Binh Thanh District , Ho Chi Minh City , Vietnam 

Tel: +84 (0)28 3526 8080
Fax: +84 (0)28 3526 8719
Web: www.hbkmix.com

Technical Internship Specific skills School

Chịu trách nhiệm

OKA Yujiro:
yujiro-oka@kmix.co.jp

FURUKAWA Tatsuya:
tatsuya-furukawa@kmix.co.jp

Thông tin liên hệ

http://www.hbkmix.com/
mailto:yujiro-oka@kmix.co.jp

