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GERMAN EDU hướng tới mục tiêu trở thành 
Trung tâm đào tạo và tư vấn giáo dục chuyên 
nghiệp chuẩn Đức tại Việt Nam, là nơi được các 
phụ huynh,  học sinh tin tưởng và gắn kết.
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Định hướng nghề nghiệp và cung cấp nền tảng 
kiến thức cùng các kỹ năng cơ bản giúp cho  học 
viên Việt Nam tiếp cận nền văn minh của Châu 
Âu, nền giáo dục hiện đại, giàu tính thực tiễn mà 
hoàn toàn miễn học phí và tạo tiền đề cho học 
viên có cơ hội học tập, phát triển sự nghiệp bền 
vững tại CHLB Đức và Châu Âu.
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MINH BẠCH - TRÁCH NHIỆM - UY TÍN
là giá trị cốt lõi mà GERMAN EDU luôn 
cố gắng xây dựng và phát triển để ngày 
càng khẳng định vị thế của Công ty tại 
Việt Nam và CHLB Đức.
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GERMAN EDU là Công ty chuyên sâu về Đào tạo tiếng Đức,  
cung cấp các chương trình du học Đức bao gồm: Du học 
nghề Đức, du học đại học, du học cấp 3…và chương trình đi 
làm việc tại CHLB Đức.   
Công ty được thành lập và phát triển bởi các thành viên có 
tâm huyết và có bề dày kinh nghiệm về thị trường Đức. Quy 
trình du học tại GERMAN EDU được khép kín từ  đào tạo tiếng 
đến dịch vụ tại Việt Nam và CHLB Đức giúp phụ huynh và học 
sinh hoàn toàn tin tưởng và yên tâm. 
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Tạo dựng niềm tin
vững bước tương lai!
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ĐÀO TẠO TIẾNG
CHẤT LƯỢNG TỐT,

ĐẠT B1 CAO

DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ
CHUYÊN NGHIỆP, VISA

ĐẠT 100%

DU HỌC NGHỀ

DU HỌC CẤP 3 CHƯƠNG TRÌNH ĐI LÀM
ĐIỀU DƯỠNG VÀ ĐẦU BẾP

CƠ SỞ VẬT CHẤT
HIỆN ĐẠI, TIỆN NGHI
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DU HỌC NGHỀ

DU HỌC CẤP 3

Chương trình học đa dạng ngành 
nghề, thông thường kéo dài 3 
năm, học đi đôi với hành, hoàn 
toàn miễn học phí và có được trợ 
cấp lương. Bằng tốt nghiệp được 
công nhận trên toàn thế giới và 
cơ hội đảm bảo có việc làm cao 
và được phép định cư tại Đức.

Du học Đức là sự lựa chọn tốt 
nhất đối với học sinh Việt Nam bởi 
nước Đức nổi tiếng có nền giáo 
dục hiện đại gắn liền với thực tế, 
bằng cấp được công nhận trên 
toàn thế giới và đặc biệt hoàn toàn 
miễn học phí. Tại GERMAN EDU 
chúng tôi tư vấn chương trình du 
học THPT và du học đại học và 
thạc sĩ tại CHLB Đức.

ĐÀO TẠO TIẾNG CHẤT LƯỢNG TỐT, ĐẠT B1 CAO

DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ CHUYÊN NGHIÊP, VISA ĐẠT 100,%

GERMAN EDU cung cấp các khóa 
học tiếng Đức từ A1 - B2 với chất 
lượng tốt nhất:
       Đội ngũ giáo viên và trợ giảng 
có trình độ cao, giàu kinh 
nghiệm và tâm tuyết với nghề;
     Giáo trình hay, kế hoạch học 
tập cụ thể, rõ ràng.
      Lớp học tiêu chuẩn từ 6 - 12 
học sinh/ lớp.

GEMAN EDU hợp tác với nhiều 
đối tác lớn trong nhiều lĩnh vực 
trải khắp các bang của CHLB 
Đức nên hợp đồng phong phú, 
đa dạng ngành nghề với chế độ 
tốt cho học viên.
Công ty có đội ngũ lãnh đạo và 
nhân viên giàu kinh nghiệm, 
chuyên thực hiện hồ sơ du học 
CHLB Đức, tỉ lệ visa được cấp lên 
đến 100%.



GERMAN EDU trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại như 
điều hoà, máy chiếu…cho khối văn phòng, lớp học và 
khu ký túc xá đảm bảo tốt nhất cho việc dạy và học 
cũng như sinh hoạt của học viên.

CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI, TIỆN NGHI
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GERMAN EDU là công ty 
chuyên về lĩnh vực du học 
và làm việc tại Đức, công ty 
được thành lập và phát triển 
bởi các cổ đông có tâm 
huyết và có bề dày kinh 
nghiệm về thị trường Đức.

Quy trình du học tại Trung 
tâm GERMAN EDU được tổ 
chức xây dựng khép kín từ  
khâu đào tạo tiếng đến các 
dịch vụ du học được thực 
hiện một cách tốt nhất tại 
Việt Nam và CHLB Đức giúp 
phụ huynh và học sinh hoàn 
toàn tin tưởng và yên tâm. 

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP QUY TRÌNH DU HỌC ĐỒNG BỘ

GEMAN EDU hợp tác với 
nhiều đối tác lớn trong nhiều 
lĩnh vực trải khắp các bang 
của CHLB Đức.
Chúng tôi có đội ngũ lãnh 
đạo và nhân viên giảng dạy 
kinh nghiệm, chuyên thực 
hiện hồ sơ du học CHLB Đức, 
học viên đạt chứng chỉ tiếng 
Đức cao và tỉ lệ visa được 
cấp lên đến 100%.

TỶ LỆ ĐỖ CHỨNG CHỈ VÀ VISA CAO

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI ĐIỀU DƯỠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐI LÀM ĐẦU BẾP VIỆT

Ưu điểm của chương trình không yêu cầu trình độ 
tiếng Đức và xuất cảnh trong vòng 3- 6 tháng nếu học 
viên đáp ứng yêu cầu có bằng trung cấp nấu ăn và 02 
năm kinh nghiệm làm việc thể hiện qua đóng bảo 
hiểm xã hội.

Dành cho học viên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học 
ngành điều dưỡng. Thời gian chuyển đổi kéo dài 6 đến 
12 tháng, hưởng lương tối thiểu 2.000 euro, sau ra đi làm 
hưởng lương từ 3.000 euro trở lên. 
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sự tin tưởng của Quý Phụ huynh,
các em Học sinh và các Đối tác !

Cảm ơn


