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cuộc sống, kèm theo một mức lương khá v.v Chúng tôi thấu hiểu những kỳ vọng này và còn muốn 

mang tới cho các bạn trẻ nhiều hơn thế thông qua trải nghiệm tại một doanh nghiệp hàng đầu với 

những công việc góp phần nâng tầm cuộc sống của mọi người dân Việt Nam, đồng thời kiến tạo xã hội 

tương lai hiện đại & phát triển bền vững 

Là một doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam, Unilever hơn 25 năm qua gắn bó với sứ mệnh nâng tầm cuộc 

sống cho mọi người dân Việt Nam, đồng thời kiến tạo xã hội tương lai hiện đại và phát triển bền vững. 

Hiện thực hóa điều này, Unilever luôn tiên phong chinh phục những thử thách chiến lược như cách 

mạng chuyển đổi số mảng truyền thông - tiếp thị, hiện đại hóa hệ thống chuỗi cung ứng, thúc đẩy bình 

đẳng giới tại doanh nghiệp và xã hội . Với những thành tựu đó, Unilever 5 năm liền vào Top 10 doanh 

nghiệp bền vững tại Việt Nam, 3 năm liền được ghi nhận là Marketer of the year, được vinh danh Bình 

đẳng giới tại nơi làm việc và Nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á (*). 

Với tầm ảnh hưởng sâu rộng đó, khi tham gia UFLP, bạn sẽ trải nghiệm một chương trình danh giá với 

những thử thách “triệu đô” song hành cùng kế hoạch đào tạo bài bản đến từ các Giám đốc và Phó chủ 

tịch phòng ban để giúp bạn phát triển bản thân nhanh nhất. Điều này đồng nghĩa rằng bạn sẽ gánh 

vác những trách nhiệm thực sự và tự tay thực hiện các dự án chiến lược của công ty. Trọng tâm của 

chương trình không chỉ là xây dựng sự phát triển sự nghiệp, mà còn là giúp bạn trở thành một người 

toàn diện hơn. Cùng với việc trau dồi các kỹ năng chuyên môn để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực 

của mình, bạn cũng sẽ học cách phát huy thế mạnh của bản thân, tạo ảnh hưởng để truyền cảm hứng 

và dẫn dắt người khác. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện giúp bạn thành công và bạn sẽ đạt được điều 

đó. 

Phần thưởng lớn dành cho các ứng viên của UFLP là lộ trình ngắn nhất để trở thành thế hệ lãnh đạo 

tiếp theo của Unilever. Và các bạn sẽ trở thành những người lãnh đạo đặc biệt, những người phát 

triển trọn vẹn cả về chuyên môn và cá nhân, những người đang làm việc tại một công ty toàn cầu với 

một sứ mệnh lớn cho môi trường và xã hội. Sau cùng, chính bạn và những người xung quanh sẽ hưởng 

lợi ích này.  

Bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu câu trả lời là “có”, Unilever sẽ đồng hành cùng bạn! 

Gia nhập UFLP, bạn sẽ nhận được 

1. Từ chương trình UFLP 

-        Chương trình danh giá và uy tín, được thiết kế đặc biệt cho các nhà lãnh đạo tương lai – “con 
đường tắt” để trở thành nhà lãnh đạo tương lai của Unilever Việt Nam 


