
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG 
GIÁM SÁT MẠI VỤ TÀI NĂNG 2014

Chương trình này mang lại những gì cho bạn?

• Cơ hội khởi nghiệp ở vị trí Giám Sát Mại Vụ cho Unilever.

• Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp với định hướng rõ ràng, chuyên nghiệp.
• Cơ hội trãi nghiệm thử thách công việc trong môi trường trẻ trung, năng động
• Hưởng mức lương và chế độ đải ngộ vô cùng hấp dẫn

Đối tượng chúng tôi tìm kiếm:

•  Sinh viên mới tốt nghiệp đại học năm 2013 hoặc 2014
•  Điểm trung bình từ 6.5 trở lên (hoặc tương đương)
•  Sẵn sàng làm việc ở các tỉnh thành trên toàn quốc
•  Thích làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh
•  Thích làm việc và thương thuyết với khách hàng
•  Kỹ năng phân tích và làm việc số liệu tốt
•  Kỹ năng giao tiếp tốt
•  Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm tốt
•  Kỹ năng nói và viết tiếng anh cơ bản
•  Chăm chỉ, ham học hỏi và luôn sẳn sàng đón nhận thử thách

Cách thức ứng tuyển:
• Nộp đơn trực tuyến trước ngày 25 tháng 11 năm 2013 tại website bên dưới: www.ufreshunilver.com.vn

Unilever là một trong những công ty toàn cầu sản xuất hàng tiêu dùng nhanh 
(FMCG) lớn nhất trên thế giới, đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 với các nhãn 
hàng về sản phẩm chăm sóc gia đình, cá nhân và thực phẩm ví dụ như: OMO, 
Clear, Knorr, v..v

Để phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh bển vững của công ty trong những năm 
sắp tới, chúng tôi luôn cần những tài năng trẻ và nhiệt huyết gia nhập vào đội ngũ 
Giám Sát Mại Vụ của Unilever.

Chương trình tuyển dụng “Giám Sát Mại Vụ Tài Năng” của Unilever được thiết kế 
dành riêng cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp có hoài bão và mong muốn phát 
triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng chiến lược và  phát triển 
quan hệ lâu dài với khách hàng.

Công việc chính của bạn là xây dựng quan hệ, làm việc chặt chẽ với các nhà phân 
phôi, các nhà bán sỉ và bán lẻ, để ra chiến lược và thực thi các kế hoạch ngăn hạn 
và dài hạn đảm bảo các sản phẩm của Unilever có mặt mọi lúc mọi nơi,  sẵn sàng 
phục vụ người tiêu dùng khắp mọi miền đất nước.  
Chương trình là một cơ hội tuyệt vời giúp bạn khám phá chính mình và khởi đầu sự 
nghiệp vững chắc cùng Unilever.
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