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BJT Business Japanese Proficiency Test 

BJT là kỳ thi kiểm định khả năng xử dụng Tiếng Nhật chuẩn trong môi trường làm việc một cách chính xác, 
rõ ràng. 
Cho đến nay, đã có trên 850 công ty tham dự kỳ thi này. 

【Đặc thù】 
①Đề thi được xây dựng đặc thù cho môi trường công việc. Kiểm định khả năng xử dụng Tiếng Nhật trong thực tiễn. 

②Thang điểm tối đa 800 điểm. Bất kỳ ai, vào thời điểm nào cũng có thể dự thi để so sánh điểm số đạt được. 

【Giá trị của kỳ thi đối với Doanh Nghiệp】 
① Dễ dàng vận dụng như một tiêu chuẩn đánh giá năng lực Tiếng Nhật của nhân viên một cách  
       công bằng và khách quan！ 
a) Đánh giá chính xác, rõ ràng năng lực Tiếng Nhật theo thang điểm tối đa 800 điểm. 
       Vì bất kỳ ai, vào thời điểm nào cũng có thể dự thi để so sánh điểm số đạt được, nên kỳ thi này được xem  
       như một tiêu chuẩn đánh giá năng lực Tiếng Nhật tối ưu nhất.  
b) Doanh nghiệp có thể tặng thưởng cho nhân viên vận dụng và phát huy được năng lực Tiếng Nhật trong thực tiễn. 

② Doanh nghiệp có thể tuyển chọn, đào tạo nhân viên có khả năng phối hợp,đàm phán với Người Nhật！ 
a) Đề xuất như một mục tiêu, một tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp để khuyến khích tinh thần học tập. 
b) Doanh nghiệp có thể vận dụng kỳ thi này vào việc tuyển dụng nhân viên có khả năng cao trong việc  
       phối hợp, đàm phán với Người Nhật. 

KỲ THI BJT KIỂM TRA NĂNG LỰC NHẬT NGỮ TRONG CÔNG VIỆC 

HỌC TIẾNG NHẬT 

LÀM VIỆC BẰNG  TIẾNG NHẬT 

HOẠT ĐỘNG ĐA DẠNG BẰNG TIẾNG NHẬT 
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PHÁC THẢO SƠ LƯỢC VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TẠI VIỆT NAM 

   

  

Tiếng Nhật trong công việc dùng để ứng dụng vào việc kinh doanh, học tập kỹ thuật của Nhật và quản lý vận hành nhà máy 
Sanyo Kasei (Thailand) Ltd.  Factory Manager Mr.Kakara 

ỨNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP  
- Ứng dụng trong hệ thống Nhân Sự và tiếng nói người trong cuộc -  

Tổng cộng có trên 850 công ty tham dự kỳ thi này 
（tại các nước như Nhật Bản,Trung Quốc,Thái Lan） 

Để  nội địa hoá một phần nhà máy, chúng tôi xây dựng một hệ thống tuyển dụng những chuyên viên kỹ 
thuật người Thái ở cấp độ phó quản lý trở trên; và với những ứng viên đạt được trên 300 điểm của kỳ thi 
BJT, chúng tôi đưa ứng viên đi đào tạo tại trụ sở chính của Sanyo (trụ sở chính tại Nhật Bản) trong vòng 
nửa năm. 
BJT là một kỳ thi đánh giá khả năng giao tiếp Tiếng Nhật của ứng viên được thể hiện qua điểm số. Vì có thể 
dự thi bất kỳ lúc nào để so sánh điểm số, nên doanh nghiệp dễ dàng biết được năng lực ngôn ngữ của từng 
ứng viên, và và tôi cảm nhận rằng, điều đó sẽ dễ dàng hơn cho doanh nghiệp trong việc bồi dưỡng Tiếng 
Nhật cho nhân viên  với cơ sở tham khảo là điểm số của kỳ thi. 

Nhờ được tu nghiệp tại trụ sở chính ở Nhật, các kỹ sư lĩnh hội được rất nhiều điều. Ví dụ như, họ dễ dàng giao tiếp với người Nhật 
và dễ dàng nắm bắt các phương pháp đảm bảo an toàn của nhà máy Nhật Bản, rồi cả hệ thống các chức năng đa dạng trong công 
ty sẽ được chính các kỹ sư này du nhập và đưa ra ứng dụng lại sau khi về nước. Hơn thế nữa, trong quá trình sống tại Nhật, năng 
lực Tiếng Nhật của họ cũng trở nên linh hoạt và được nâng cao đáng kể. Và họ chính là nhân tố truyền tải lại những thông tin từ 
Nhật về nước mình một cách nhanh chóng. 
Với việc mở rộng quy mô nhà máy và lĩnh vực sản xuất, tôi kỳ vọng rất nhiều vào vào nguồn nhân lực có sự hiểu biết về tiến trình 
làm việc lại trụ sở chính Nhật Bản. Vì vậy, tôi mong mõi các kỹ sư nắm bắt rõ ràng tiêu chuẩn đào tạo từ các nhân viên trong nhà 
máy, và học hỏi những điểm ưu việt trong cách vận hành nhà máy của Nhật. 

■Ngày thi: 17/11/2013 (Chủ Nhật)          ■Hạn chót đăng ký: 04/10/2013 (Thứ 6) 
 
■Lệ phí tham dự: 640,000VND             ■Ngày nhận kết quả: giữa tháng 1/2014  
               - 
<HÀ NỘI> 
■Địa chỉ đăng ký dự thi địa điểm thi: Trường đại học ngoại ngữ quốc gia Hà Nội (ULIS) 
  Mail： daihocnnbjt@gmail.com 
  Địa chỉ: Số 2, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
  Tel： : (08.4) 37549867 
  Website： http://www.ulis.vnu.edu.vn 
 
<HỒ CHÍ MINH>  
* XIN HÃY CHÚ Ý  ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ THI LÀ 2 NƠI KHÁC NHAU 
■Địa điểm tổ chức thi : TRUNG TÂM HỢP TÁC NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NHẬT      
    (VJCC) 
      Địa chỉ: 15 đường D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, HCM 
■ Địa điểm đăng ký dự thi: TRƯỜNG NHẬT NGỮ SAKURA 
  Mail：  bjt@sakurasgn.com 
  Địa chỉ: 228 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, HCM 
  Tel： （84-8） 3932  0750 
  Website： http://www.sakura-vn.com/ 

※Xin hãy tham khảo Phương thức đăng ký và thông tin về cuộc thi tại trang web 

h t t p : / / w w w. k a n k e n . o r. j p / b j t / v n /  
※ Chú ý : Thông tin về cuộc thi sẽ được hiển thị trẹn trang web từ ngày 2/9/2013 

Đơn vị tổ chức: 
 Tổ chức phi chính phủ 

Hiệp hội kiểm định năng lực  
Hán tự NHẬT BẢN 
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