HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ TẠI TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA
CHỈ TRONG 3 NĂM – TẠI SAO KHÔNG?
Chúng tôi mang đến cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin sự trở lại “cực nóng” của chương trình
tuyển dụng tài năng trẻ lớn nhất hàng năm của Suntory PepsiCo VIỆT NAM - QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ
(MANAGEMENT TRAINEE) 2018. Đặc biệt chương trình năm nay sẽ tuyển dụng các vị trí tại phòng Pháp
Lý/ IT! Đây là cơ hội đầy thách thức nhưng vô cùng hứa hẹn dành cho các bạn trẻ tiềm năng.
Về Suntory PepsiCo Việt Nam
Công ty Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB), 100% vốn nước ngoài, là một liên minh chiến
lược giữa PepsiCo Inc và Suntory Holdings Limited, được chính thức thành lập vào 04/2013. Với những
nhãn hàng nước giải khát nổi tiếng & uy tín như Pepsi, 7Up, Sting, Tea Plus,… Nhiệm vụ và tầm nhìn của
chúng tôi là tiếp tục củng cố và duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp nước giải khát trong khi
vẫn sống với các giá trị của công ty.
Về Chương trình Quản trị viên tập sự 2018
Chương trình Quản trị viên tập sự ra đời nhằm phát hiện, đào tạo và phát triển những tài năng trẻ,
những sinh viên mới ra trường năng động, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn cao để trở thành những
Nhà lãnh đạo tương lai của Suntory PepsiCo. Từ năm 2006, những thành viên đã tham gia các Chương
trình Quản trị viên tập sự trước đây hiện đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng và đang đóng
góp cho sứ mệnh đưa Suntory PepsiCo trở thành công ty một tỷ đô la vào năm 2019.
1. Cơ hội:
•

Trở thành thành viên của một tổ chức lớn mạnh, linh hoạt, sáng tạo & chuyên nghiệp

•

Trải nghiệm một chương trình đào tạo và phát triển chuyên sâu, hệ thống, với cường độ cao và
đầy thử thách

•

Trở thành nhà quản lý thành công trong vòng 3 năm

2. Phòng ban tuyển dụng:
•

Sales

•

Operations

•

Supply Chain

•

Finance

•

Marketing

•

IT

•

Legal

3. Đối tượng ứng tuyển:
•

Quốc tịch Việt Nam, có tối đa 2 năm kinh nghiệm (Phòng Sản xuất) hoặc 1 năm kinh nghiệm (Các
phòng ban khác), tốt nghiệp cử nhân/ cao học từ:
-

Đối với phòng IT, Legal, Operations: Đúng chuyên ngành yêu cầu: Công nghệ thông tin, Luật,
Cơ khí – Điện/Điện tử - Tự động hóa – Công nghệ vật liệu
Đối với các phòng còn lại: Tất cả các ngành

•

Điểm trung bình tích luỹ trên 7.0/10 hoặc tương đương;

•

Trung thực, chủ động, sáng tạo và hướng tới kết quả;

•

Có tố chất lãnh đạo

•

Tiếng Anh lưu loát và có khả năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;

•

Có đam mê với ngành hàng tiêu dùng nhanh.

4. Quy trình tuyển chọn:

5. Cách thức ứng tuyển:
Truy cập http://careers.suntorypepsico.vn/home và hoàn thành đơn ứng tuyển trước 23:59,
28/02/2018
6. Liên hệ:
•

Fanpage: https://www.facebook.com/suntorypepsicocareers/

•

Email: Talent.acquisition@suntorypepsico.vn

