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Vài nét về CHLB Đức 

• Nền kinh tế số 1 Châu Âu, số 3 thế giới với

GDP 2.4 ngàn tỷ €

• 16 bang. Diện tích: 357.022 km² Thủ Đô: Berlin

• Vị trí trắc địa, trung tâm Châu Âu, cơ sở hạ tầng 

hiện đại

• Dân số: 81.8 triệu - Lớn nhất Châu Âu

• Chất lượng cuộc sống luôn nằm trong top theo 

xếp hạng OECD



Hệ thống giáo dục

của CHLB Đức 

• Hệ thống giáo dục 
phân tầng, với 5 mô 
hình trường trung 
học: dành cho các 
trình độ và định 
hướng khác nhau

• Sau khi tốt nghiệp 
chương trình nghề, 
sinh viên có thể đi 
làm hoặc tiếp tục học 
lên Đại học



Mô hình đào tạo 

nghề song hành 



Du học nghề trọn gói 

• Chương trình tiếng Đức B2 hoàn toàn miễn phí tại 
CHLB Đức (học và thi) 

• Cơ hội làm thêm NGAY TRONG THỜI GIAN HỌC 
TIẾNG với mức lương lên đến 450E/tháng 

• Mức lương học nghề: Từ 720E (Cơ khí, Cơ điện 
tử...), 780E (Nhà hàng), 1,050E/tháng (Điều 
dưỡng),...được tăng dần theo năm 

• Tư vấn liên thông Đại học và việc làm sau khi tốt 
nghiệp hoàn toàn miễn phí!

• Dịch vụ trọn gói: A1-B1, Visa, bảo hiểm, vé máy 
bay, đưa đón tại sân bay...



Các ngành học ưu tiên 

2022 

Điều dưỡng
58%

Cơ khí -điện tử
23%

Xây dựng
10%

Nhà hàng
9%

TỶ LỆ



Tổng quan ngành 

điều dưỡng

• Bằng cấp: Điều dưỡng viên chuyên nghiệp

• Thời gian học: 3 năm 

• Ngành học: Chăm sóc người già Chăm sóc 
Sản phụ, trẻ em Điều dưỡng đa khoa Giáo 
dục, chăm sóc người khuyết tật Hồ sơ, hành 
chính

• Nơi làm việc sau tốt nghiệp: Bệnh viện,Phòng 
khám, Trung tâm Sức khỏe, Nhà dưỡng 
lão,Các tổ chức xã hội, Dịch vụ ngoại trú



Tổng quan ngành 

điều dưỡng

• Mức lương học nghề: 1050€/tháng (tăng theo 

năm) 

• Mức lương sau tốt nghiệp: 2,300€ -3,200€

(trước thuế)



NHÓM KỸ THUẬT

• Ngành: Vận hành máy cắt, Cơ khí, Cơ điện tử

• Thời gian học: 3- 3.5 năm 

• Nơi làm việc: Xưởng cơ khí, Ô tô, Nhà máy, Xí 
nghiệp Sản xuất... 

• Mức lương học nghề: 710€-750€/tháng (tăng 
theo năm) 

• Mức lương sau tốt nghiệp: 2,300€ -
3,500€/tháng (trước thuế)



XÂY DỰNG DÂN DỤNG
• Thời gian học: 3 năm 

• Nơi làm việc: Công trình dân dụng (nhà cửa, cầu 
đường...) 

• Mức lương học nghề: 750 – 850 €/tháng (tăng 
theo năm) 

• Mức lương sau tốt nghiệp: 2,000€ - 3,500€/tháng 
(trước thuế)



DỊCH VỤ

• Ngành: Nhà hàng, Khách sạn 

• Thời gian học: 3 năm

• Nơi làm việc: Nhà hàng, Khách sạn, Resort

• Mức lương học nghề: 710€-750€/tháng (tăng 

theo năm) 

• Mức lương sau tốt nghiệp: 2,000€ -

3,000€/tháng (trước thuế)



Điều kiện tham gia

du học nghề Đức

Tốt nghiệp THPT

Trình độ tiếng Đức B1

Sức khỏe tốt



Lộ trình
14

Chuyên viên tư vấn A.N.T tư vấn ngành học

Sắp xếp khóa học và thi tiếng Đức

Hướng dẫn hồ sơ cho nhà tuyển
dụng

Phỏng vấn với nhà tuyển dụng và ký hợp đồng

Hồ sơ visa, vé máy bay

Nhà ở

Đưa đón, etc



CHƯƠNG TRÌNH 

VIỆC LÀM TẠI ĐỨC
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Doanh nghiệp tại: Erfurt (Thüringen) Düsseldorf (Nordrhein Westfalen) Reutlingen 

(Baden-Württemberg) Lübeck (Schleswig-Holstein ) Rostock (Mecklenburg-

Vorpommern

Ngành nghề

• Công nghệ thông tin 

• Điện - điện tử

• Đầu bếp

Điều kiện

• Bằng cấp được nhà nước công 

nhận: Đại học, Cao đẳng, Cao 

đẳng nghề, Trung cấp 

• 2 năm kinh nghiệm làm việc 

trong lĩnh vực tương ứng với 

bằng cấp của bạn



Lộ trình

A.N.T thẩm
định hồ sơ lần

1

Thẩm định lần
2 tại IHK 

CHLB Đức

Học tiếng Đức
và khóa học
bổ sung (nếu

cần)

Nộp hồ sơ, 
phỏng vấn
nhà tuyển

dụng

Visa, vé máy
bay…



Chương trình Việc làm

– Đinh cư trọn gói
Đối tượng

• Ít nhất 2 năm kinh
nghiệm làm việc

• Bằng cấp học
thuật liên quan
đến lĩnh vực liên
quan

Lộ trình trọn gói

• Thẩm định bằng cấp, kinh nghiệm theo chuẩn của
Đức

• Đảm bảo thị thực lao động, thẻ xanh Châu Âu

• Xây dựng hồ sơ, kỹ năng phỏng vấn

• Khóa học tiếng Đức chuyên sâu

• Nhà ở trong quá trình học tiếng

• Đoàn tụ gia đình: Visa vợ/ chồng, nhà trẻ, khóa học
tiếng Đức cho Vợ/chồng

Working



Phí dịch vụ
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• Khóa học tiếng Đức A1-B1 tại Việt Nam

• B2 tại Đức

• Chứng chỉ nghề, Visa, Vé máy bay, Đưa đón tại sân bay…

Cao đẳng nghề: 240,000,000 trọn gói

Chương trình Việc làm: CNTT, Điện-Điện tử, 
Đầu bếp



Phí dịch vụ: Chương

trình Việc làm –

Định cư trọn gói

Tư vấn- Thẩm định
hồ sơ bước 1

1,000 E

Thẩm định bằng tại
Đức

3,000E

Hồ sơ xin visa

3,000E

Dịch vụ đưa đón tại
Đức

Báo giá tại thời điểm
cụ thể

Khóa học tiếng Đức

165E/tuần

Hồ sơ xin việc, kỹ
nawmg phỏng vấn

3,000 E

Nhà ở, thẻ cư trú, 
Simcard…

4,000E

Đoàn tụ gia đình

Người 1: 3,000E

Người 2: 2,000E

Người 3: 2,000E



Công ty Tư vấn Du học A.N.T

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, P11, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM. 

Tel: 0913.6666.13 | 028 39 902 246 |08 38 6666 13 

Fax: 028-39902248/ Email: thuytrang@antco.vn 

Facebook: www.facebook.com/DuHoc.Ant

Website: www.antco.vn/www.applyus-canada.com 



CẢM ƠN QUÝ VỊ 

ĐÃ LẮNG NGHE!


