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Work and Holiday
Hình dung đơn giản

Là chương trình dành cho những người vừa muốn làm việc kiếm tiền lại vừa muốn đi
đây đó trải nghiệm.

 
Chương trình là sự kết hợp kinh nghiệm và trình độ của ứng viên với những cơ hội tốt

nhất có sẵn từ các nhà tuyển dụng nổi tiếng và có uy tín nhất nước Úc.
 

Các vị trí công việc thuộc khối ngành Nhà hàng - Khách sạn.
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Có từ 6 đến 12 tháng làm việc và du lịch Úc
Bảo đảm có công việc trước khi đặt chân tới Úc
Định hướng kỹ càng cho ứng viên trước khi khởi hành
Miễn phí 5 đêm chỗ ở khi mới đến Úc
Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng và thuế
Hỗ trợ xuyên suốt chương trình
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2.
3.
4.
5.
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1) LỢI ÍCH

7. Cơ hội thực tập được trả lương theo giờ
8. Phát triển kỹ năng, nâng cao chuyên môn
9. Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp,
nền văn hóa đa dạng
10. Làm đẹp CV, cơ hội làm việc rộng mở
11. Mở rộng các mối quan hệ
12. Rèn luyện tính tự lập, trưởng thành



2) Điều
kiện
tham gia
chương
trình

# 1: Độ tuổi 18 - 30 tuổi

# 2: Học vấn Hoàn thành ít nhất 2 năm Đại học/Cao đẳng
Đã tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
Có 6 tháng hoặc chưa có kinh nghiệm trong
nhóm ngành Nhà hàng - Khách sạn

# 3: Tiếng
Anh

IETLS 4.5, PTE 30 hoặc tương đương
Chứng minh đã học ít nhất 2 năm Đại học/Cao
đẳng hoàn toàn bằng tiếng Anh

# 4: Tài
chính 

Đối với chương trình: Có khả năng chi trả
Đối với VIsa 462; Có tối thiểu 5000 AUD để chi
trả sinh hoạt phí ban đầu và khoảng 2000 AUD
để mua vé máy bay về khi kết thúc chương trình



3a) HỒ SƠ XIN VIỆC

1 Hộ chiếu

2 CV theo mẫu có sẵn

3

Video 3 phút giới thiệu bản thân
(nên bao gồm: Giới thiệu sơ về bản thân, Kinh nghiệm làm
việc hoặc học tập hoặc tham gia tình nguyện, Thế mạnh
của bản thân, Sở thích-Tính cách, Mục tiêu cuộc sống,
Mong đợi từ chương trình...) + cung cấp hình ảnh bổ sung
cho video.



Giấy tờ tùy thân

Hộ chiếu còn hiệu lực trên 6 tháng
Giấy khai sinh
Ảnh thẻ chụp không quá 6 tháng (size hộ chiếu)
Căn cước công dân
Sổ hộ khẩu (nếu có)

Giấy tờ chứng minh
học vấn

Bằng tốt nghiệp + Bảng điểm Đại học/Cao đẳng
Giấy xác nhận hoàn thành ít nhất 2 năm Đại học/Cao đẳng + Bảng điểm 2 năm Đại
học/Cao đẳng

Cung cấp 1 trong 3 bằng chứng: 

Nếu bằng cấp từ trường Đại học nước ngoài (như Trung, Nhật,...) mà không có tiếng Anh
thì cần dịch thuật công chứng sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Tiếng Anh
IELTS 4. hoặc PTE 30 hoặc tương đương (ngày thi trong vòng 12 tháng trước ngày nộp
đơn) HOẶC;
Bằng chứng theo học chương trình Đại học/Cao đẳng giảng dạy 100% bằng tiếng Anh.

Giấy tờ chúng minh
tài chính

Sao kê số dư tài khoản ngân hàng gần nhất hoặc 
Sổ tiết kiệm hiện tại. 

Chứng minh có tối thiểu 7000 AUD bằng một trong các giấy tờ: 

Trong đó: 5000 AUD cho chi phí sinh hoạt ban đầu và khoảng 2000 AUD cho chi phí vé máy
bay khứ hồi. 

Giấy tờ chứng minh
công việc hiện tại

Cần có các giấy tờ để chứng minh nguồn thu nhập để có thể trang trải các khoản phi nêu
trên như Hợp đồng lao động, GIấy phép kinh doanh, Bảng lương...

3b) HỒ SƠ
XIN VISA
462
Thời gian xử lý hồ sơ Visa 462 tùy
thuộc vào từng trường hợp cụ
thể, có thể kéo dài từ 1 tuần tới 3-
4 tháng.



4) QUY TRÌNH TỔNG QUAN

Sàng lọc hồ sơ

Tìm kiếm công
việc phù hợp

Trước khởi hành

Cung cấp CV chi
tiết, đúng sự thật 
Video 3 phút giới
thiệu bản thân

Tìm vị trí phù hợp
Phỏng vấn
Nhận Job Offer

Định hướng và phổ
biến thông tin, thủ

tục khi tới Úc

Xin VISA 462

Cung cấp hồ sơ
nhanh chóng, đầy đủ,

chính xác

Hỗ trợ suốt
chương trình

Văn phòng và tổng đài
tại Úc luôn sẵn sàng
trợ giúp khi cần thiết



Ứ ng viên cần làm tối thiểu 30
giờ /tuần
Giờ  làm việc hàng tuần có
thể thay đổi theo thờ i vụ

Thờ i gian

Vị trí tại nhà hàng, khách sạn,
lễ tân...

Vị trí

Mứ c luơn̛g tối thiểu cho nhân
viên F&B là 26.15 AUD/giờ

Thu nhập

Địa điểm

Ứ ng viên có thể đề nghị địa điểm
muốn luư trú nhun̛g sẽ phụ thuộc
vào các vị trí còn trống

Thông tin công việc



PHÍ CT 12 THÁNG 59,500,000

LỆ PHÍ VISA 8,670,000

KHÁM SỨ C KHỎE 2,100,000

LẤY SINH TRẮC 439,000

VÉ MÁY BAY KHỨ  HỒI 30,000,000

TỔNG CHI 100,709,000 VND

Khoản tiền thu vềKhoản phí cần chi

Tỉ giá AUD: 17,000 VND

LUƠN̛G CO ̛BẢN
(1 tháng)

4,200 AUD

PHÍ ĂN Ở
(1 tháng)

1,000 AUD

Phí sinh hoạt
khác

500 AUD

4,200 - 1,500 = 2,700

=> Thu nhập 1 tháng = 2,700 AUD

=> Thu nhập 12 tháng = 32,400 AUD
                                           = 550,800,000 VND

Sau 1 năm, trừ đi phí chương trình = 450,091,000 VND => Số tiền đem về 

5) SO SÁNH TỔNG CHI VÀ THU CT 12 THÁNG



6) CÁC BƯỚC
ĐÓNG PHÍ
& HOÀN HỦY



Thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp
Hiệu lực 1 năm kể từ ngày nhập cảnh

Visa 462: cho phép người nước ngoài đến Úc du lịch và
làm việc hưởng lương;
Visa 600: đơn thuần là visa du lịch, không cho phép làm
việc.

VISA 462: 

1/7 hàng năm là ngày Bộ Di trú Úc bắt đầu nhận xét duyệt hồ
sơ xin visa 462 qua website. Kết thúc vào 30/6 nhưng sẽ
thường đóng đăng ký sớm do chỉ tiêu có hạn.

Năm 2023, chỉ tiêu cho Việt Nam tăng lên 1950 suất (so với
năm trước chỉ có 1500 suất).

Visa 462 cùng nằm trong mục Visa du lịch với Visa 600
nhưng khác nhau ở chỗ:

Chuơn̛g trình Work and Holiday đuợ̛c thực hiện duớ̛ i sự bảo trợ
của visa Work and Holiday => các điều kiện của chuơn̛g trình
cũng tuơn̛g tự điều kiện của Visa 462 



THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG

Let's
Connect
With Us!

Liên hệ IDC Vietnam để tìm hiểu
chi tiết chương trình

www.workandtravel.com.vn

IDC Work and Travel

0938 960 550 - 078 886 6618


