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THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NGHỀ CHLB ĐỨC 

(Cập nhật ngày 30/05/2022 cho đến khi có thông báo mới) 
 

 

Nội dung 

 

 

         Tiêu chí 

Cơ khí 

 

Chuyển đổi bằng 

Cơ khí 

 

Nhà hàng - Khách sạn 

-  Đầu bếp - Chuỗi 

nhà hàng 

Kỹ thuật chế biến 

thực phẩm 
Xây dựng 

Điều dưỡng/ 

Điều dưỡng 2+2 

Chuyển đổi bằng 

Điều dưỡng 

Độ tuổi 18-35 18-35 18-35 18-35 18-27 18-35 18-35 

Yêu cầu bảng 

điểm THPT 

Tốt nghiệp THPT 
(Ưu tiên môn Toán 

từ 6.5 trở lên) 

Tốt nghiệp 
CĐ/ĐH ngành kỹ 

thuật cơ khí 
Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

Tốt nghiệp CĐ/ĐH 
Điều Dưỡng. 

Ngoại ngữ để làm 

hồ sơ VISA 
B1 A2 B1 B1 B1 B1 B1 

Thời gian dự kiến 

học tại Việt Nam 
6 – 9 tháng 4 – 9 tháng 6 – 9 tháng 6 – 9 tháng 6 – 9 tháng 6 – 9 tháng 6 – 9 tháng 

Lương học Nghề 

(Dự kiến) 

Năm I: 850 

Năm II: 900 

Năm III: 950 

Năm 3.5 – 4: 

1020 
Euro/tháng 

Lương từ: 
 2.100 – 2.500 
Euro/tháng 

Năm I: 819.5 

Năm II: 902  

Năm III:990 

Euro/tháng 

Năm I: 950+ 

Năm II: 950+ 

Năm III: 950+ 

Euro/tháng 

Năm I: 805 

Năm II: 850 

Năm III: 1.190 

Euro/tháng 

Năm I: 1.140 

Năm II: 1.200 

Năm III: 1.300 

Euro/tháng 

Lương từ: 

 2.000 

Euro/tháng 

 

Lương sau khi tốt 

nghiệp 

(Dự kiến) 

2.300 – 3.000 
Euro/tháng 

2.300 – 3.000 
Euro/tháng 

2.300 – 3.000 
Euro/tháng 

1.900 – 2.500 
Euro/tháng 

2.500 - 4.400 
Euro/tháng 

2.300 – 3.000 
Euro/tháng 

2.300– 3.000 
Euro/tháng 
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Nội dung 

 

 

         Tiêu chí 

Cơ khí 

 

Chuyển đổi bằng 

Cơ khí 

 

Nhà hàng - Khách sạn 

-  Đầu bếp - Chuỗi 

nhà hàng 

Kỹ thuật chế biến 

thực phẩm 
Xây dựng 

Điều dưỡng/ 

Điều dưỡng 2+2 

Chuyển đổi bằng 

Điều dưỡng 

Nhiệm vụ 

Thợ điện cơ, Thợ 
sản xuất công cụ, 
Thợ cơ khí công 

nghiệp, cơ khí ô tô. 
Vận hành hệ thống 

máy và thợ điện 
máy. 

Nhân viên vận 
hành máy, Nhân 
viên cắt tiện tự 
động, Kỹ thuật 

viên Cơ, điện tử, 
Nhân viên hàn cơ 

khí, nhân viên 
ngành Kim khí 

Đầu bếp, Phụ bếp, 
Tiếp tân 

KT chế biến Thực 
phẩm. 

Nhân viên khách 
sạn/Nhân viên nhà 

hàng 
 

Chuẩn bị các món ăn. 
Tổ chức các quy trình 

làm việc trong nhà 
bếp. Thiết lập thực 

đơn. Mua nguyên liệu 
và lưu trữ hoặc dóng 

hộp theo quy 
định 

KTV chuyên môn 
(Đường ống, Cầu 
Đường, Thợ nề…) 

Giám sát công trình. 

Điều dưỡng viên, 
Y tá, Chăm sóc 

bệnh nhân. 

Điều dưỡng viên, Y 
tá, Chăm sóc bệnh 

nhân. 

Chứng chỉ nền 

(Bằng cấp, kinh 

nghiệm) 

Chứng chỉ cơ khí 
(Tuỳ theo đối tác 

yêu cầu) 

Bằng CĐ/ĐH 
ngành 

kỹ thuật cơ khí 

Chứng chỉ NHKS (Tuỳ 
theo đối tác yêu cầu) 

Chứng chỉ NHKS 
(Tuỳ theo đối tác yêu 

cầu) 

Chứng chỉ xây dựng 
(Tuỳ theo đối tác 

yêu cầu) 

Chứng chỉ điều 
dưỡng (Tuỳ theo 
đối tác yêu cầu) 

BẰNG CĐ/ĐH 
Điều dưỡng, chứng 
chỉ hành nghề Điều 

dưỡng 

Yêu cầu về sức 

khoẻ & Các bệnh 

loại trừ 

Không mắc các 
bệnh truyền nhiễm, 

viêm gan A,B.. 
HIV…. đủ SK để 

làm việc và học tập 
không tiền án, tiền 

sự.. 

Không mắc các 
bệnh truyền 

nhiễm, viêm gan 
A,B.. 

HIV…. đủ SK để 
làm việc và học 

tập 
không tiền án, tiền 

sự.. 

Không mắc các bệnh 
truyền nhiễm, viêm gan 

A,B.. HIV…. đủ 
SK để làm việc và học 

tập 
không tiền án, tiền sự.. 

Không mắc các bệnh 
truyền nhiễm, viêm 

gan A,B.. HIV…. đủ 
SK để làm việc và 

học tập 
không tiền án, tiền 

sự.. 

Loại trừ các bệnh 
sau: 

* Bệnh truyền 
nhiềm ví dụ viêm 
gan B và C, bệnh 
truyền nhiễm qua 
đường tình dục. 

* Bệnh chàm 
* Bệnh thấp khớp 

và bệnh gút 
* Dị ứng, đặc biết là 

chống 
bụi, vật liệu xây 

dựng 
* Bệnh tiểu đường 

loại 1 & loại 2 
* Tiền án, tiền sự. 

Không mắc các 
bệnh truyền 

nhiễm, viêm gan 
A, B.. HIV…. đủ 
SK để làm việc và 
học tập không tiền 

án, tiền sự.. 

Không mắc các 
bệnh truyền nhiễm, 

viêm gan A, B.. 
HIV…. đủ 

SK để làm việc và 
học tập không tiền 

án, tiền sự.. 
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Nội dung 

 

 

         Tiêu chí 

Cơ khí 

 

Chuyển đổi bằng 

Cơ khí 

 

Nhà hàng - Khách sạn 

-  Đầu bếp - Chuỗi 

nhà hàng 

Kỹ thuật chế biến 

thực phẩm 
Xây dựng 

Điều dưỡng/ 

Điều dưỡng 2+2 

Chuyển đổi bằng 

Điều dưỡng 

 

Thời gian học 

Nghề tại Đức 

3.5 – 4 năm 12-18 tháng 3 năm 3 năm 3 năm 4 năm 12-18 tháng 

Điều kiện tiếng 

Đức để vào học 

Nghề tại Đức 

B2 
(Học miễn phí B2 

tại Đức, lương thực 
tập trong quá trính 

học B2, 500 
Euro/tháng) 

A2+ B1/B2 
(Học trước khi học 

nghề nếu đi B1 tại Việt 
Nam 

B2 
(Học B2 chuyên 

ngành tại VN 4 tháng 
và bên Đức 2 tháng) 

hoặc học B2 tại 
CHLB Đức từ 4-6 

tháng. 

B2 
(Học song song B2 
với chuyên ngành 

năm đầu tiên) 

B2 
(Trước khi học 

nghề) 

B2 
(Học B2 trước/ hoặc 
học song song với 

nghề trong năm đầu 
tiên tùy vào tập 

đoàn) 

Tài khoản phong 

toả (Konto) ĐI 

B1/B2 

(Dự kiến) 

Có 

 

* Dự kiến Konto tuỳ 

theo đối tác (Nếu 

có) 1.500- 
2.000 Euro. 

Không 

Có 
 

* Đi B2 Konto: 500- 

2.000e 
* Đi B1: Dự kiến: 500 

-3.000 Euro. 

Không  

(Được bao ăn ở khi 

học B2 bên Đức) 

 

Không  

(Học B2 song song 

với học nghề) 

Không hoặc Có 

(tuỳ theo tập 

đoàn) 

* Azurit: Không 

phải CMTC vì học 

B2 ở VN 04 

tháng, 02 tháng 

B2 bên Đức sẽ đc 

tập đoàn tài trợ 

tiền ăn ở. 
 

Có/Không tùy thuộc 

vào đối tác và tập 

đoàn 
(Học B2 trước học 

nghề) 

Đối tác Đức BSW BSW DEHOGA 
DAHLHOFF 
FEINKOST 

BIW 

DEB, IBB, BSW, 
EURO-

AKADEMIE, 
AZURIT,  

KPLANNING,  

Bang và Thành 

phố 

Dresden, Bang 
Sachsen 

Bang Sachsen 
Münch & trên 16 bang 

CHLB Đức 

Betrieb Cuxhaven, 
Betrieb Bayern, 

Stammsitz Haltern 
am See 

Thüringen, Hessen 
Halle, Erfurt, 16 
bang CHLB Đức 

Baden- 
Württemberg, 16 
bang CHLB Đức 
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Nội dung 

 

 

         Tiêu chí 

Cơ khí 

 

Chuyển đổi bằng 

Cơ khí 

 

Nhà hàng - Khách sạn 

-  Đầu bếp - Chuỗi 

nhà hàng 

Kỹ thuật chế biến 

thực phẩm 
Xây dựng 

Điều dưỡng/ 

Điều dưỡng 2+2 

Chuyển đổi bằng 

Điều dưỡng 

Làm thêm 

10h/Tuần 
10-18 Euro/giờ 10-18 Euro/giờ 10-18 Euro/giờ 10-18 Euro/giờ 10-18 Euro/giờ 10-18 Euro/giờ 10-18 Euro/giờ 

Chi phí dịch vụ 

(*) 
224 triệu đồng 218,4 triệu đồng 224 triệu đồng 224 triệu đồng 224 triệu đồng 224 triệu đồng 193,2 triệu đồng 

Danh sách ngành 

nghề 

Thợ điện cơ Thợ 
sản xuất công cụ, 
Thợ cơ khí công 
nghiệp, thợ vận 

hành 
hệ thống máy và thợ 

điện máy. 

Nhân viên vận 
hành máy, Nhân 
viên cắt tiện tự 
động, Kỹ thuật 

viên Cơ, điện tử, 
Nhân viên hàn cơ 

khí, nhân viên 
ngành Kim khí 

Đầu bếp Phụ bếp Tiếp 
tân Bồi bàn 

Chế biến thực phẩm, 
lưu trữ thực phẩm tại 
nhà hàng, khách sạn 
Chế biến thực phẩm, 
lưu trữ thực phẩm tại 

siêu thị 

KTV chuyên môn 
(Đường ống, Cầu 
đường, Thợ nề): 
3.000 Euro 
KTV phụ: 3.500 
Euro 
KTV đường ống 
KTV cầu đường 
Giám sát công trình: 
Lương: 
4.000 Euro Giám 
sát/KTV Trưởng: 
Lương 4.400 Euro 

Điều dưỡng viên Điều dưỡng viên 

Ưu đãi 

* Hỗ trợ tiền học 
B2, hỗ trợ việc làm 

trong 
quá trình học B2 lên 
đến 500 Ẻuor/tháng. 

Học tiếng Đức B1 
miễn phí tại Đức, 

cơ hội học cao 
hơn, hỗ trợ nhà ở, 

nghỉ phép 28 
ngày/năm (vẫn 

tính lương) Hỗ trợ 
ăn uống nhẹ trong 
giờ giải lao, được 
sắp xếp công việc 

làm thêm vào 
ngảy nghỉ lễ. 

* Hỗ trợ ăn ở (Nếu có 
tuỳ theo đối tác) 

* Học B2 chuyên 
ngành miễn phí khi 

xét duyệt hồ sơ 
(04 tháng ở VN và 02 
tháng ở Đức). Trong 
thời gian học B2 ở 

Đức được bao ăn, ở. 
* Một số tập đoàn 

miễn phí học B2 bên 
CHLB Đức, trong 

quá trình học B2 tạo 
điều kiện thực tập 

Miễn phí nhà ở tại 
Đức để không phải 

có 
TK Konto, hỗ trợ 
học lên cao hơn 
trong mùa đông. 

Hỗ trợ tối đa trong 
quá trình học nghề 

Miễn phí học tiếng 
trình độ B2 tại Đức. 
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Nội dung 

 

 

         Tiêu chí 

Cơ khí 

 

Chuyển đổi bằng 

Cơ khí 

 

Nhà hàng - Khách sạn 

-  Đầu bếp - Chuỗi 

nhà hàng 

Kỹ thuật chế biến 

thực phẩm 
Xây dựng 

Điều dưỡng/ 

Điều dưỡng 2+2 

Chuyển đổi bằng 

Điều dưỡng 

10h/tuần, 
mức lương 500 

Euro/tuần. 

Lộ trình tài chính 

Ngân hàng hỗ trợ vay vốn: SHB (Thế chấp), MB (Thế chấp), VPBank (Tín chấp) 

Hoàn thành theo 03 giai đoạn 

Hoàn thành theo 02 giai đoạn 
Học viên hoàn thành chi phí thành 02 lần sẽ 

được trừ thẳng 8.000.000 VNĐ vào tổng  
chi phí 

Hoàn thành 01 lần ngay khi nhập học 

(GÓI COMBO) 

Lần 1 

Ngay khi nhập học 

(Hoàn thiện  

25% chi phí) 

Lần 2 
Học hết lộ trình A1 

(Hoàn thiện  

25% chi phí) 

Lần 3 
Ngay sau khi có HĐ nghề 

(Hoàn thiện 50% chi phí) 

Lần 1 

Ngay khi nhập học 

(Hoàn thiện  

50% chi phí) 

Lần 2 
Ngay sau khi có 

HĐ nghề (Hoàn 

thiện  

50% chi phí) 

Học viên hoàn thành 100% chi phí ngay 

khi nhập học được trừ thẳng  

16.000.000 VNĐ vào tổng chi phí 

Lưu ý: Tùy vào từng thời điểm sẽ có thêm các chính sách ưu đãi dành cho học viên. 

 

 (*) Ưu đãi đặc biệt: Nếu học viên đã có Chứng chỉ B1/B2 tiếng Đức khi nộp hồ sơ được trừ thêm 28 triệu đồng. 
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DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP 
 
 

STT TÊN GIẤY TỜ STT TÊN GIẤY TỜ 

1 Sơ yếu lý lịch (Ghi rõ thời gian từ cấp 1 đến nay làm gì, ở đâu). (Ngay khi nhập học) 8 Bằng THPT, Học bạ THPT bản gốc. 

2 Hộ chiếu bản gốc (Nộp sau khi học xong A2) 9 
Bằng Tốt nghiệp, bảng điểm TC/ CĐ/ ĐH bản gốc (nếu có). (Nộp ngay khi nhập 
học). 

3 Sổ hộ khẩu công chứng (Ngay khi nhập học) 10 Xác nhận thời gian làm việc bản gốc (Nếu có). (Nộp ngay khi nhập học). 

4 CMND công chứng (Ngay khi nhập học) 11 
Chứng chỉ trình độ tiếng Đức B1 của Viện Goethe bản gốc (Nếu có). Nếu chưa có 
sẽ được EI đào tạo. 

5 Giấy khai sinh bản sao (Ngay khi nhập học) 12 
Đơn xin học (Viết tay hoặc đánh máy, giải trình lý do vì sao muốn học nghề tại 
CHLB Đức) và tại sao lại chọn học nghề đó. 

6 
Phiếu kết quả xét nghiệm không có các bệnh truyền nhiễm như viêm gan A, B, C, 
HIV,… và sổ tiêm chủng (Ngay khi nhập học) 

13 
12 ảnh theo quy định của ĐSQ Đức (chụp tại 42 Hai Bà Trưng, HN) (Nộp sau khi 

học xong B1) 

7 
Lý lịch Tư pháp số 1 bản gốc (Xin tại sở tư pháp tỉnh) có giá trị 6 tháng (Nộp sau khi 
học xong B1) 

14 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Còn giá trị 6 tháng, nộp sau khi học xong B1) 

 

Lưu ý: 

(*) Thời điểm tính tuổi là thời điểm ký hợp đồng đào tạo với trường/tập đoàn/nhà tuyển dụng bên Đức. 

(*) Theo Luật lao động CHLB Đức, sau thời gian làm việc và học tập (05 năm) không gián đoạn thì học viên có quyền xin đăng ký cấp giấy phép định cư 

dài hạn tại CHLB Đức; B1 từ 6-9 tháng; B2 từ 10-15 tháng, học tại học viện EI; Học tập định hướng cơ bản: Tìm hiểu văn hóa, phong tục, luật pháp của 

CHLB Đức và các thông tin cơ bản, cần thiết khi tham gia chương trình. Làm các thủ tục xin Visa từ 2-3 tháng sau khi học viên có B1/B2 (Đối với hệ Cao 

đẳng nghề) và từ 2-4 tháng sau khi học viên có B1/B2 (Đối với hệ chuyển đổi bằng). 

(*) Các đối tác ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc/thực tập trong các nghề liên quan đến ngành học của mình tại CHLB Đức. 

(*) Hầu hết các ngành nghề cần học B2 trước khi vào học nghề trừ tập đoàn xây dựng BIW và một số đơn ngành NHKS, phí học B2 tại CHLB Đức (2.000-

2.500Euro/4-6 tháng) => tùy vào từng tập đoàn/ đối tác có được tài trợ hay không, trong những đơn như vậy cần mở tài khoản phong toả 6 tháng học B2. 

Các nghề NHKS, Cơ khí… lương thấp hơn quy định của ĐSQ (909 Euro/tháng) sẽ cần tài khoản phong tỏa cho thời gian học nghề. 
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(*) Chi phí bao gồm: Đào tạo tiếng Đức B1, luyện phỏng vấn, kỹ năng mềm, dịch vụ dịch thuật, xin hợp đồng ngoại, thủ tục visa, lệ phí Visa, quản lý hỗ 

trợ học viên trong thời gian đào tạo tại Việt Nam, đưa đón sân bay. 

(*) Chi phí không bao gồm: Chi phí vé máy bay 01 (một) chiều từ Việt Nam đi CHLB Đức (giá chênh lệch từng thời điểm); Chi phí bảo hiểm tại CHLB 

Đức từ 100-200 Euro; Lệ phí thi B1/B2 (khoảng 3 triệu); Chi phí học và ôn thi B2: 1000 Euro (nếu có); Chi phí học chứng chỉ nền khoảng 4 triệu (nếu có), 

Chi phí Ký túc xá tại VN (nếu có): yêu cầu đóng tối thiểu 3 tháng; nếu đóng 6 tháng tặng nửa tháng; nếu đóng 9 tháng tặng 1 tháng (KTX Hoàng Cầu: 1,5 

triệu/tháng; KTX Long Biên: 1,2 triệu/tháng; KTX chi nhánh HCM: 1,5 triệu/tháng) 

 

LƯU Ý NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG (HỆ 2+2):  

Ưu điểm: - Giải quyết được khó khăn lớn nhất là vấn đề về tiếng Đức: Với bằng B1 vào học thẳng hệ trợ lý điều dưỡng 2 năm, vừa học tiếng Đức B2 miễn 

phí, vừa học chuyên môn điều dưỡng cơ bản, hưởng lương học nghề từ 1.000€ trở lên ngay từ tháng đầu tiên, sau 2 năm thi lấy bằng B2 và bằng trợ lý điều 

dưỡng. Sau đó học tiếp 2 năm còn lại để thi lấy bằng điều dưỡng viên. 

- Học thực hành tại các Viện điều dưỡng của hệ thống nhà thờ Tin Lành: Chế độ về mọi mặt là tốt nhất trong ngành điều dưỡng Đức. 

  

- Học tại bang Baden-Württemberg, vùng Tây Nam Đức: Một trong những vùng xét về mọi mặt (kinh tế, môi trường, xã hội,...) là tốt nhất nước Đức. 

  

- Lộ trình 2+2: Khóa B2 tại Việt Nam: (16 tuần, miễn học phí, học sinh tự lo ăn + ở) bắt buộc phải tham gia, HV khu vực phía Nam có thể phải ra HN học 

nếu không đủ HV cho lớp B2 tại HCM). 

 

(*) Thông báo tuyển sinh sẽ được cập nhật theo các điều chỉnh của luật Visa của CHLB Đức hoặc sự thay đổi về điều kiện tuyển sinh, mức thu nhập của doanh 

nghiệp chi 
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CÁCH TÍNH TÀI KHOẢN PHONG TỎA (THAM KHẢO) 

 

Thế nào là tài khoản phong tỏa (chứng minh tài chính)?  

Tài khoản phong tỏa (viết tắt TKPT) (hay còn gọi là Chứng minh tài chính) là một trong những yêu cầu bắt buộc của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cũng như theo quy định của nhà nước 

Đức khi du học sinh sang Đức học tập. Về cơ bản có thể hiểu Tài khoản này được mở nhằm chứng minh rằng du học sinh có đủ khả năng tài chính để chỉ trả việc học, ăn, chỗ ở và sinh 

hoạt phí trong thời gian học tập ở Đức khi mà du học sinh KHÔNG CÓ NGUỒN THU KHÁC HAY NGUỒN THU KHÔNG ĐỦ (ví dụ học bổng, tiền lương, tiền thực tập...). Số tiền 

trong tài khoản sẽ tuân theo QUY ĐỊNH CỦA ĐẠI SỨ QUÁN, và quy định này có thể thay đổi theo từng giai đoạn. 

Tài khoản phong tỏa (chứng minh tài chính) khi Du học nghề tại CHLB Đức 

Nếu du học sinh xuất cảnh với chứng chỉ B1 tiếng Đức thì khi sang Đức học tập và làm việc thực tập có lương ngay (có nguồn thu). Lúc này có 02 trường hợp xảy ra:  

• Nếu tiền lương thực tập của học sinh cao hơn 909 Euro/tháng, du học sinh KHÔNG phải mở TKPT 

• Nếu tiền lương thực tập của học sinh thấp hơn 909 Euro/tháng, du học sinh PHẢI MỞ TKPT và đóng vào đó số tiền: (909 - tiền lương) x số tháng  

Ví dụ: 

TH1: Nếu đi ngành Điều dưỡng thì lương thực tập là:  

Năm 1: 1000 Euro, Năm 2: 1100 Euro, Năm 3: 1200 Euro.  

 Như vậy cả 3 năm học tiền lương thực tập đều cao hơn 909 Euro/tháng thì học sinh không cần mở TKPT 

TH2: Nếu đi học ngành Nhà hàng thì lương thực tập: Năm 1: 730 Euro, Năm 2: 910 Euro, Năm 3: 940 Euro 

 Như vậy so với mức lương quy định của Đại sứ quán là 909 Euro thì: 

Năm 1 thiếu: (909 – 730) x 12 tháng = 2148 Euro 

Năm 2 và năm 3, lương đã cao hơn 909 Euro => Không cần mở TKPT 

Chú ý và khái niệm "Phong tỏa” 

Như đã đề cập trong mục 1, chữ "PHONG TỎA" trong tài khoản có ý nghĩa số tiền TỐI ĐA mà du học sinh được rút ra mỗi tháng sẽ bị giới hạn cụ thể. Điều đó nghĩa là du học sinh 

không thể rút số tiền bất kỳ mả du học sinh muốn mà chỉ được rút theo mức giới hạn của tài khoản/1 tháng.Ví dụ: Số tiền thiếu của năm 1 là 179 Euro/tháng. Như vậy mỗi tháng du học 

sinh chỉ được rút đúng số tiền trong tài khoản tức là 179 Euro/tháng cho năm đầu mà thôi. Điều này nhằm đảm bảo ngưỡng an toàn để du học sinh luôn có khả năng tự chi trả các sinh 

hoạt phí của mình tại Đức. 
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