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ĐẤT NƯỚC HUNGARY

• Dân số: 9,935 triệu

• Lãnh thổ: 93.030 km2

• Đô thị hóa: Khoảng 70% dân số sống trong các cộng đồng đô thị và thị trấn, trong đó Budapest và các vùng

ngoại ô lân cận chiếm gần 30% tổng dân số.

• Thủ đô: Thủ đô của Hungary là Budapest, một đô thị với 1,74 triệu dân và được nhiều người coi là một trong

những thành phố đẹp nhất ở châu Âu.

• Ngôn ngữ chính thức: Ngôn ngữ chính thức là tiếng Hungary (magyar) cũng là tiếng mẹ đẻ của đại đa số

(hơn 97%) dân số.

• Đơn vị tiền tệ chính thức: Đồng Forint Hungary (HUF; Ft).

• Khí hậu: Khí hậu của đất nước là khí hậu lục địa, không thường xuyên xảy ra các thảm họa thiên nhiên.

• Chính phủ: Hungary là một quốc gia dân chủ nghị viện.

• Kinh tế: Nền kinh tế Hungary dựa trên các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường. Trong 20 năm qua, Hungary

đã trở thành mục tiêu hấp dẫn của các nhà đầu tư. Trong những năm gần đây, một số công ty Hungary đã đạt

được vị trí dẫn đầu thị trường trong khu vực.

• Văn hóa và lòng hiếu khách: Người Hungary nổi tiếng về ẩm thực và lòng hiếu khách. Văn hóa và thể thao

cũng là những nét đặc trưng quan trọng trong cuộc sống của người Hungary, bao gồm các buổi biểu diễn sân

khấu và opera, các chương trình điện ảnh và các giải đấu quốc tế trong nhiều môn thể thao khác nhau. Lễ hội

nhạc pop lớn nhất của châu Âu, Sziget Fesztivál, được tổ chức vào mùa hè hàng năm trên một trong những

hòn đảo của sông Danube ở Budapest.
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CHẾ ĐỘ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngoài mức lương, người lao động đi lao động tại Hungary còn

được hưởng những quyền lợi sau:

• Được chủ sử dụng cung cấp ăn, ở, đi lại miễn phí.

• Các chế độ thưởng, ngày nghỉ lễ theo luật lao động Hungary.

• Chủ lao động Hungary nói riêng đều rất coi trọng và tuân thủ

nhân quyền nên mọi quyền lợi của người lao động luôn được đảm

bảo.

• Mặc dù họ yêu cầu lao động phải cực kỳ chú tâm vào công việc

nhưng mọi quyền lợi đều được thỏa thuận minh bạch và rõ ràng

ngay từ đầu.

• Luật lao động của Hungary cũng mang tính nhân văn và bảo vệ

người lao động.

www.duhocidc.edu.vn



1. Không yêu cầu trình độ ngôn ngữ

2. Thu nhập cao, ổn định hơn so với thị trường

Châu Á

3. Chi phí, thủ tục và điều kiện xét tuyển hợp lý,

đơn giản hơn các thị trường khác

4. Chủ lao động công bằng, văn minh và tạo điều

kiện về nơi ở, phương tiện đi nên có thể tiết kiệm

được một khoản chi phí không nhỏ

FB/duhocidc

5. Tỷ lệ đỗ visa cao xuất khẩu lao động Hungary

cao

6. Cộng đồng người Việt phát triển mạnh mẽ

7. Sau 3 ~4 năm làm việc, lao động có thể xin Giấy

phép cư trú Quốc gia (giá trị vô thời hạn). Sau 5

năm có thể xin Giấy phép cư trú EC (EC

permanent residence permit) và đón người nhà,

con cái sang sinh sống.



ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG HUNGARY

Giới tính: Nam / nữ

Độ tuổi: từ 18 đến 49 tuổi (hoặc tùy theo ngành nghề có thể lên tới 50 tuổi)

Trình độ học vấn: tốt nghiệp bậc trung học cơ sở (cấp 2) trở lên

Không yêu cầu tiếng

Không có tiền án, tiền sự

Thái độ là việc nghiêm túc, trung thực, chăm chỉ

Chưa từng bị trượt visa hoặc trục xuất khỏi các nước schengen

Điều kiện sức khỏe: lao động không được mắc bất kỳ một trong số những bệnh sau:

+ Bệnh truyền nhiễm: Viêm gan B, Lao, HIV/AIDS, Lậu, Giang mai,…

+ Khuyết tật trên cơ thể: cụt ngón (ngón chân, ngón tay), không xăm hình, sứt môi, hở hàm,…

+ Nói ngọng, phát âm khó

+ Các bệnh về tim mạch

+ Các bệnh về hô hấp, các bệnh nội tiết, bệnh về cơ quan sinh dục, bệnh về nội tiết, các bệnh

về mắt, bệnh về da liễu, hoa liễu, đặc biệt là các bệnh về thần kinh, tâm thần.

www.duhocidc.edu.vn



#

NGÀNH NGHỀ

TIÊU CHUẨN 

TUYỂN DỤNG

SỐ

LƯỢNG 

TUYỂN

LƯƠNG

CƠ BẢN

THU NHẬP

DỰ KIẾN

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC HỒ SƠ CHUẨN BỊ

1 Thợ xây, thợ ốp lát, thợ nề

- Nam, cao 1m60

trở lên. Nặng:

50kg trở lên.

- Tuổi : từ 18-45

8 15tr 19tr

- Thời hạn hợp đồng: 2 năm, có

thể tiếp tục gia hạn

- Thời gian làm việc: 10 giờ/ngày.

Tháng làm 26 ngày

- Chỗ ở, thuế, bảo hiểm y tế, bảo

hiểm xã hội do công ty chi trả

- Tiền ăn, điện, nước tự túc

- Hộ chiếu gốc (hộ chiếu mới

không quá 3 năm)

- 8 ảnh (3.5 x 4.5cm) nền trắng

chụp trong thời hạn 6 tháng

- Lý lịch tư pháp số 2

- Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh,

Giấy khám sức khỏe và hồ sơ lý

lịch theo hướng dẫn của công ty

- Bằng THPT (nếu có)

2
Công nhân may

- Nam / Nữ

- Tuổi : từ 22-50

10 nữ
550$ lương

thử việc
900$

- Thời hạn hợp đồng: 02 năm, có

thể tiếp tục gia hạn.

- Thời gian làm việc: 08 giờ/ngày,

06 ngày/tuần làm thêm tính theo

luật định

- Chỗ ở, thuế, bảo hiểm y tế, bảo

hiểm xã hội do công ty chi trả

- Phí xuất cảnh và phụ phí theo

quy định của công ty

- Hộ chiếu gốc, 8 ảnh (3.5 x

4.5cm) nền trắng chụp trong thời

hạn 6 tháng

- Lý lịch tư pháp số 2

- Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh,

Giấy khám sức khỏe và hồ sơ lý

lịch theo hướng dẫn của công ty

- Bằng THPT (nếu có)

3
Công nhân bọc ghế 10 nam 700$ 900$

CÁC NGÀNH NGHỀ ĐANG TUYỂN
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#

NGÀNH NGHỀ

TIÊU CHUẨN 

TUYỂN DỤNG

SỐ

LƯỢNG 

TUYỂN

LƯƠNG

CƠ BẢN

THU NHẬP

DỰ KIẾN

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC HỒ SƠ CHUẨN BỊ

4

Nhân viên dọn dẹp khách sạn

- Nữ, cao 1m50 trở

lên. Nặng: 45kg trở

lên.

- Tuổi : từ 20-50.

10 900$

- Thời hạn hợp đồng: 01 năm, có

thể tiếp tục gia hạn

- Thời gian làm việc: 08 giờ/ngày,

06 ngày/tuần làm thêm tính theo

luật định

- Chỗ ở, thuế, bảo hiểm y tế, bảo

hiểm xã hội do công ty chi trả

- Phí xuất cảnh và phụ phí theo

quy định của công ty

- Hộ chiếu gốc (hộ chiếu mới

không quá 3 năm)

- 8 ảnh (3.5 x 4.5cm) nền trắng

chụp trong thời hạn 6 tháng

- Lý lịch tư pháp số 2

- Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh,

Giấy khám sức khỏe và hồ sơ lý

lịch theo hướng dẫn của công ty

- Bằng THPT (nếu có)

5
Công nhân phụ việc nhà máy

nhựa

- Nam, cao 1m60

trở lên. Nặng: 50kg

trở lên.

- Tuổi : từ 20-50.

20 
14tr - 17tr 

VND

- Thời hạn hợp đồng: 2 năm, có

thể tiếp tục gia hạn

- Thời gian làm việc: 08 giờ/ngày,

06 ngày/tuần làm thêm tính theo

luật định

- Chỗ ở, thuế, bảo hiểm y tế, bảo

hiểm xã hội do công ty chi trả

- Phí xuất cảnh và phụ phí theo

quy định của công ty

CÁC NGÀNH NGHỀ ĐANG TUYỂN
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#

NGÀNH NGHỀ

TIÊU CHUẨN 

TUYỂN DỤNG

SỐ

LƯỢNG 

TUYỂN

LƯƠNG

CƠ BẢN

THU NHẬP

DỰ KIẾN

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC HỒ SƠ CHUẨN BỊ

6

Sản xuất hạt nhựa

( để sản xuất ra đồ gia dụng)

- Nam: cao 1m60 trở

lên, nặng 50kg trở

lên

- Tuổi: từ 18 trở lên

30 850$ 1100-1150$

- Thời hạn hợp đồng: 01 năm, có thể tiếp

tục gia hạn.

- Thời gian làm việc: 8h/ ngày, 5

ngày/tuần, làm thêm tính theo luât định

- Chỗ ở, thuế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã

hội do công ty chi trả

- Phí xuất cảnh và phụ phí theo quy định

của công ty

- Hộ chiếu gốc ( hộ chiếu mới

không quá 3 năm )

- 8 ảnh (3.5 x 4.5cm) nền trắng

chụp trong thời hạn 6 tháng

- Lý lịch tư pháp số 2

- Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh,

Giấy khám sức khỏe và hồ sơ lý

lịch theo hướng dẫn của công ty

5

May

(Áo đại cán cho người Đạo Hồi

Mỹ)

- Nữ: cao 1m50 trở

lên, nặng 45kg trở

lên

- Tuổi: từ 18 trở lên

- Biết may

50 850$ 1100-1150$

- Thời hạn hợp đồng: 01 năm, có thể tiếp

tục gia hạn.

- Thời gian làm việc: 8h/ ngày, 5

ngày/tuần, làm thêm tính theo luât định

- Chỗ ở, thuế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã

hội do công ty chi trả

- Phí xuất cảnh và phụ phí theo quy định

của công ty

7 Làm bánh mỳ

- Nam: cao 1m60 trở

lên, nặng 50kg trở

lên

- Nữ: cao 1m50 trở

lên, nặng 45kg trở

lên

- Tuổi: từ 18 trở lên

150 850$ 1100-1150$

- Thời hạn hợp đồng: 01 năm, có thể tiếp

tục gia hạn.

- Thời gian làm việc: 8h/ ngày, 5 

ngày/tuần, làm thêm tính theo luât định

- Chỗ ở, thuế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã

hội do công ty chi trả

- Phí xuất cảnh và phụ phí theo quy định

của công ty

CÁC NGÀNH NGHỀ ĐANG TUYỂN
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#

NGÀNH NGHỀ

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG SỐ

LƯỢNG 

TUYỂN

LƯƠNG

CƠ BẢN

THU 

NHẬP DỰ 

KIẾN

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC HỒ SƠ CHUẨN BỊ

8

Phụ bếp

Nam nữ (nam là chính). Đã học về nấu ăn, có

chứng chỉ, có khái niệm về công cụ trong bếp

khách sạn. Công việc cụ thể: Làm đồ ăn theo chỉ

dẫn của bếp trưởng, dọn dẹp, lau chùi và làm sạch

công cụ và khu vực làm việc. Thời gian làm việc

từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả ngày lễ). Làm việc 2

ca 6-14, 14-22.

20 320.000Ft
(khoảng

1.000
USD)

1.200-

1.400USD

- Nơi làm việc: Các khách sạn 5* tại

Budapest (thủ đô), Balatonfüred

(trung tâm du lịch hồ Balaton), Bük

(trung tâm du lịch thiên nhiên và suối

nước khoáng nóng). Từ tháng 10 đến

tháng 3 tất cả làm việc tại Budapest.

Từ tháng 4 đến tháng 9 sẽ làm việc

theo sự điều động của Công ty.

- Nơi ở: do chủ sử dụng lao động

cung cấp. Ăn uống: 2 bữa nóng/ngày.

- Chế độ bảo hiểm y tế: Bảo hiểm y tế

theo tiêu chuẩn châu Âu.

- Giờ làm thêm: Thứ 2-thứ 6: +50%,

cuối tuần +100%

- Yêu cầu chung: Có nhân thân tốt,

không tiền án tiền sự. Có đủ sức khỏe

đi làm việc ở nước ngoài. Không mắc

các bệnh về xương khớp, dạ dày.

Không dị ứng với bụi, mùi, xà phòng,

các loại hóa chất tẩy rửa thông dụng.

Chăm chỉ, sẵn lòng tăng ca làm thêm

giờ.

- Thời hạn hợp đồng: 1+1 năm sau đó

được gia hạn đến vô cùng.

- Hộ chiếu gốc ( hộ chiếu mới

không quá 3 năm )

- 8 ảnh (3.5 x 4.5cm) nền trắng

chụp trong thời hạn 6 tháng

- Lý lịch tư pháp số 2

- Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh,

Giấy khám sức khỏe và hồ sơ lý

lịch theo hướng dẫn của công ty

Phục vụ bàn

Nam (1m6 trở lên), nữ (1m55 trở lên). Biết tiếng

anh cơ bản (A). Vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình, lịch

sự, không ngại giao tiếp với khách. Phục vụ trong

nhà hàng của khách sạn và sự kiện. Mang đồ ăn,

đồ uống tới bàn cho khách. Kiểm tra và tiếp đồ ăn

vào các vị trí trong buffet. Kê dọn, sắp xếp, bày

biện bàn ghế. Trợ giúp các việc khác trong tổ

chức sự kiện. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến chủ

nhật (kể cả ngày lễ). Làm việc 2 ca 6-14, 14-22.

20 290.000Ft

(khoảng
900USD)

1.100-

1.300USD

Dọn phòng

Nữ. Nhiệt tình, lịch sự, săn lòng giúp đỡ khách.

Dọn phòng hàng ngày. Giữ sạch và ngăn nắp

phòng theo quy định của khách sạn. Thời gian làm

việc từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả ngày lễ). Làm

việc 2 ca 6-14, 14-22.

20
245.000Ft
(khoảng

750USD)

900-

1000USD

Nhân viên tổng hợp

Nam, nữ. Nhiệt tình, lịch sự, săn lòng giúp đỡ

khách. Dọn dẹp, giữ sạch diện tích chung của

khách sạn. Giúp khách chuyển vali, đồ đạc.

Hướng dẫn khách đi lại. Làm những việc vặt

trong khách sạn. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến

chủ nhật (kể cả ngày lễ). Làm việc 2 ca 6-14, 14-

22.

20
245.000Ft

(khoảng
750USD)

900-

1000USD

CÁC NGÀNH NGHỀ ĐANG TUYỂN
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QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC

FB/duhocidc



Hướng dẫn thủ tục xin visa đơn giản, nhanh chóng với tỷ lệ thành công cao nhất

Liên hệ xin học bổng ở trường và các tổ chức giáo dục uy tín, nổi tiếng

Lựa chọn chương trình phù hợp với tài chính, khả năng và nguyện vọng của học
sinh

Hướng dẫn và hỗ trợ chứng minh tài chính

Hỗ đặt vé máy bay giá rẻ

Tư vấn và hỗ trợ HSSV và phụ hunh trong suốt quá trình học tại Mỹ như: visa du
lịch, gia hạn visa, chuyển đổi visa….

Kết nối với các HSSV của IDC đang học tại Úc, Mỹ, Canada, Singapore,….

IDC Vietnam hỗ trợ tích cực và chuyên nghiệp nhằm giúp Quý khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian,

tiền của, luôn đảm bảo uy tín, tôn vinh sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu……..

IDC VIETNAM – ĐẾN LÀ HÀI LÒNG

www.duhocidc.edu.vnwww.duhocidc.edu.vn



IDC VIETNAM – LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG CHÍNH

180 Nguyễn Đình Chính – Phường 11 

Quận Phú Nhuận – HCM

Tel: (028) 39.972.838 – (028).39.972.938

Chi nhánh Đà Nẵng

63 Lê Đình Lý – Quận Thanh Khê

- Đà Nẵng

Tel: (0236) 3.566.367

Chi nhánh Hà Nội

Số 5 ngõ 192 Quán Thánh – Quận Ba 

Đình – Hà Nội

Tel: (028) 39.972.838 

Hotline: 0788866618 ( Mr Hưng )  – 0903375111 ( Mr Trí )

idcvietnam@idcedu.vn

duhocidc.edu.vn

Duhocidc

TheIDCVietNam
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