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안산전기공과학원
031-442-4245

010-3365-4245

E9비자 → E7비자로 변경
E9 외국인 근로자
→ E7 VISA 변경 조건
① 4년 이상 제조업 근무
② 34세 까지 (뿌리 산업 40세 미만)
③ 전문대학 이상 학력 (뿌리 산업 = 고등학교)
④ 전기 실기시험(필기시험 없음, 2014년 4월 25일 부터)
⑤ 한국어 능력 시험 3급
(2014년 7월 20일 부터는 한국어 시험 쉽다)

외국인을 위한 전기 실기시험(예정)
자격종목 및 등급

●

전기실기시험
(1, 2, 4, 5회)

회수

외국인 근로자 기능
사

외국인을 위한 한국어 교육(무료)

필기시험 일자
인터넷접수

특강

실기시험 일자
원서접수

특강

시험

발표

1

2.24~2.27

2.24

3.22~4.4

4.25

2

4.21~4.24

4.21

5.24~6.6

6.27

시험

6.14~6.27

7.18

필기시험 없음

3
4
5

발표

5.19~5.22
8.4~8.7

8.4

10.27~10.30

10.27

9.13~9.26 10.17
11.22~12.5

12.26

전기실기수업 : 일요일 오전 9시 ~ 1시

<실기시험시간> 4시간

안산전기공과학원
← 고잔역

4호선

안산 중앙역

2 번 출구
환승 주차장

실습 모습

50M

안양전기공과학원
한대역 →

일요일
11시 설명회
매주

1호선 안양역
안양역
로타리

← 서울

시외버스 터미널

안산전기공과학원
(편강한의원 건물 2층)
425-809 경기도 안산시 단원구 고잔동 729 밀래니엄프라자 2층
203호 (안산 중앙역 2번출구 오른쪽 편강한의원 2층)

안양전기공과학원
(신통외과 5층)

E9 외국인을 위한 전기 실기훈련
1. 시 간 : 일요일 오전 9시 ~ 1시, 오후 2시~6시 까지
2. 장 소 : 안산전기공과학원
3. 수강료 : 80만원(합격할 때까지)
4. 한국어 무료교육

영어
E9 Foreign workers → E7 VISA changing
conditions
① 4 years working in manufacturing
② 35 years of age
(less than 40 years industry roots)
③ College education or higher
(roots Industry = High)
④ Only! Electrical Practical test(No writing)
⑤ Korean Language Proficiency Test Level 3
(July 20, 2014 From Korean test, it's easy)

러시아어

E-9иностр. раб. обмен на визуЕ-7
осн.условия

① стаж в сфере произв. не мен. 4 лет
② возр.35лет если техн. спец. мен.40 лет
③ средне-техн. образов. и средн. школу
④ Электрический практический экзамен
(письменный тест нет)
⑤ знан. корейского языка не ниже 3 ур.
с 2014.07.20 экз. будут облегчены
⑥ кон. по тел.Ким Алла

인도네시아어
ANDA TKA INGIN MERUBAH VISA
E9→E7
Syarat:
① Empat tahun lebih kerja di bagian produksi
② Umur 35tahun, untuk produksi kecil 40tahun
③ Menyandang D2 (untuk produksi kecil tamat SMA)
④ Hanya! Tes praktek listrik (ada tulisan)
⑤ Ujian bahasa level 3 mulai 20-7-2014 dipermudah.
Sebelum habis kontrak 3tahun ikutilah kursus ditempat
kami
Setiap hari Minggu jam 09.00~13.00. Biaya ￦600.000
(termasuk peralatan dan buku belajar sampai lulus ujian)
Untuk keterangan selanjutnya hubungi atau kirim SMS
ke

몽고어

Гэрээний ажилчдад зориулсан
цахилгаанчны дамжаанд
хичээлэлснээр E7виз авах боломжтой.

[E9-гэрээний ажилчин E7 визээр солиход тавигдах шаардлага]
1. Солонгост 4жилээс дээш хугацаагаар ажилласан байх
2. Нас 35аас доош (뿌리산업-гагнуур,тугм,төмрийн үйлдвэрлэл

г.м нь 40наснаас доош)
3. Дээд сургууль төгссөн байх(뿌리산업은 гагнуур,тугм,төмрийн
үйлдвэрлэл г.м нь ахлах сургууль төгссөн байж болно)
4. Солонгосын мэргэжлийн үнэмлэх авсан байх(манай
дамжаанд хичээлэлснээр бичгийн шалгалтнаас чөлөөлөгдөж
зөвхөн дадлагын шалгалтанд тэнцвэл мэргэжлийн үнэмлэх
авах боломжтой)
5. Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын 3-р зэрэгтэй
байх
(뿌리산업은 2-р зэрэг)
6. Хаяг : 안산전기공과학원(안산 중앙역)
7. Сургалтын төлбөр : 600мяган вон (дадлагын шалгалтанд
тэнцэх хүртэл)
8. Хичээлийн цаг : Ням 9:00~13:00(4цаг)

베트남어
CƠ HỘI Ở LẠI HÀN QUỐC LÀM VIỆC
cho visa E9
SAU 4 NĂM ĐƯỢC ĐĂNG KÝ XIN TIẾP TỤC LÀM
VIỆC (-> VI SA E7). TẠI XUẤT NHẬP CẢNH
MỜI CÁC BẠN ĐẾN TRƯỜNG THAM GIA KHÓA
HỌC VÀ KHÓA ĐÀO TẠO ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP
HỒ SƠ XIN TIẾP TỤC LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC.
THỜI GIAN: 9H->13H CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN
TƯ VẤN: QUỲNH / ID kakao: vuquynh /FB Quynh Vu
***Bạn nào ở VN có nhu cầu sang Hq làm việc tại nhà
hàng Hq liên hệ trực tiếp để đựơc tuyển dụng sang/ yêu
cầu: Tốt nghiệp có BẰNG TRUNG CẤP NGHỀ lĩnh vực
nhà hàng, nấu ăn.

태국어

การเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ สำ � หรั บ ผู ้ ถ ื อ วี ซ ่ า E-9
เพื่อสอบเปลี่ยนเป็นวีซ่า E-7
วิชาชีพช่างไฟฟ้าพื้นฐาน (ภาคปฏิบัติ- การตัดต่อสายไฟ ระบบวงจรไฟฟ้า
เปิดและปิด และอื่นๆ)
① เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 -13.00 (9โมงเช้าถึงบ่ายโมง)
② สถานที่เรียน ณ.โรงเรียนสอนวิชาชีพช่างไฟฟ้า อันซัน จุงอังยอก (전기공
과학원 안산)
③ ค่าเล่าเรียนวิชาชีพช่างไฟฟ้า ภาคปฏิบัติ 600,000 วอน

( เรียนจนกว่าจะสอบผ่าน จ่ายครั้งเดียว)
เงื่อนไขของการเปลี่ยนวีซ่า E-7
① ทำ�งานในโรงงานอุตสาหกรรม 4 ปีขึ้นไป
② อายุไม่เกิน 35 ปี ระดับการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป
③ ผู้ที่ทำ�งานอยู่ในตำ�แหน่งเหล่านี้คือผู้ทำ�งานด้านหลอมและหล่อ
ผู้ทำ�งานด้านแม่พิมพ์
ผู้ทำ�งานด้านเชื่อมโลหะ ผู้ทำ�งานด้านอุตสาหกรรมแปรรูป
และผู้ทำ�งานด้านการดำ�เนินการโดยใช้ความร้อน ระดับการศึกษา ม.6
และมีอายุไม่เกิน 40 ปี
④ ใบรับรองของช่าง ซึง่ ได้ผา่ นการเรียนช่างไฟฟ้า ภาคปฏิบตั ใิ นเกาหลี มาแล้ว
⑤ ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีระดับ 3 ขึ้นไป การทดสอบภาษาเกาหลีระดับ
3 จะง่ายขึ้นในปี 2014
เดือน 7 วันที่ 20 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่......

은행입금 : IBK 기업은행 010-3365-4245 (이한철) 80만원

