ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ را دارﯾﺪ در اداﻣﻪ
 11ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺺ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر درژاﭘﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ
ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻮﯾﺪ!

 ۳۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر وارد ژاﭘﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن وﻗﻮع ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺎﻫﺮ در ژاﭘﻦ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ژاﭘﻦ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻼ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی ﻣﺎﻫﺮ ﺧﺎرﺟﯽ
دارای ﻣﻬﺎرت اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه و در آن ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ژاﭘﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺎز دارد

 .1ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

در ژاﭘﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری درﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺧﻮدرو و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ
و ...وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 .2ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت

ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه  ITرا اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻢ
ﺑﻮده .ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ IT
ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد دارد.

 .3اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریای ﮐﻪ در ژاﭘﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ و
ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ) (ITﻧﯿﺰ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ژاﭘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

 .4ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﻣﺪرﺳﺎن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از دﯾﺮﺑﺎز ﺟﺰو ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب در ژاﭘﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﺪ،
ﻧﮕﺮان اﺳﺘﺨﺪام در ژاﭘﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

 .5دﻓﺎﺗﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﮔﺮ وﯾﺰای ﮐﺎر در ژاﭘﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم دﻓﺎﺗﺮ ژاﭘﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺪرﺳﺎن زﺑﺎن در ژاﭘﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺘﺨﺪام دﻓﺎﺗﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

 .6ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ژاﭘﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ژاﭘﻨﯽ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ادب
و اﺣﺘﺮام ﻧﯿﺰ از واﺟﺒﺎت اﺳﺖ.

 .7ﮐﺎر در ﻓﺴﺖ ﻓﻮد و رﺳﺘﻮران

ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ در ژاﭘﻦ در ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ.

 .8ﺑﺎزﯾﮕﺮی

اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ژاﭘﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن ژاﭘﻨﯽ از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﯿﺎر
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 .9ﻣﺪﻟﯿﻨﮓ

درﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ژاﭘﻨﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺪل ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺷﺪن ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ )و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﻻزﻣﻪ!( در ژاﭘﻦ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﭘﺮ درآﻣﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ژاﭘﻦ ﺑﺎﯾﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ آژاﻧﺲﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

 .10ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش

ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

 .11اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺤﻘﻘﯿﺎن

ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ  144ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺳﺎل در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارد .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﻣﺤﻘﻖ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص روﺑﺎﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ژاﭘﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻫﻢ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ و ﻫﻢ ﭘﻮل ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﯽآورﯾﺪ.

اﻧﻮاع وﯾﺰا ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ژاﭘﻦ
در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ژاﭘﻦ دو ﻧﻮع وﯾﺰا ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﯾﺰا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺ
آنﻫﺎ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی و ﻫﺘﻞداری ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ژاﭘﻦ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ژاﭘﻦ اﻋﻼم
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ  300ﺗﺎ  500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ژاﭘﻦ وارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  1.5ﺗﺎ
 2درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﻌﺎل ژاﭘﻦ را ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﻟﺒﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﮐﺎر ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮای ورود
ﺑﻪ ژاﭘﻦ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ژاﭘﻨﯽ اﺳﺖ.

وﯾﺰای ﮐﺎری ژاﭘﻦ ﭼﻪ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر دارد؟
اﻓﺮادی ﮐﻪ دو ﭘﯿﺶﺷﺮط را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ژاﭘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ،دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ
اﻋﻄﺎی وﯾﺰا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺠﻮز اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ در ژاﭘﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از آورﯾﻞ
ﺳﺎل  2019ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ از ﺳﺎزوﮐﺎر ﺟﺬب ﮐﺎرآﻣﻮز ﻓﻨﯽ و
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دور زدن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻮدن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺟﺪی در ژاﭘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ژاﭘﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آن
روﺑﺮو اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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