
 

 

sản xuất. Thông qua các giá trị này, chúng tôi tập trung vào phát triển Khát vọng, tinh thần Hợp tác; 

Tiên phong; luôn hướng tới sự Hoàn thiện và tính Kiên trì để thực hiện kinh doanh một cách bền vững. 

Với chiến lược không ngừng phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh của FGL tại việt nam, chúng 

tôi tìm kiếm những tài năng trẻ khát khao & cam kết đồng hành phát triển sự nghiệp cá nhân với các 

giá trị cốt lõi của FGL trong việc bảo vệ môi trường, trách nhiệm với cộng đồng và không ngừng cải 

tiến để cuộc sống tươi đẹp hơn. 

1. Tại sao bạn nên tham gia #FMTP 

Là một doanh nghiệp coi trọng phát triển bền vững, môi trường làm việc bình đẳng, thân thiện và 

không ngừng thúc đẩy việc học tập, đổi mới để phát triển. Khi tham gia với FGL và chương trình Quản 

trị viên tập sự của FGL, bạn sẽ có cơ hội được: 

• Tham gia một “sân chơi” tìm kiếm lãnh đạo tương lai trong ngành May, với nhiều những vị 

trí dành cho các bạn khối ngành Kỹ thuật và các ngành chức năng khác; 

• Trở thành Management Trainee thế hệ đầu tiên của FGL với những chương trình đào tạo 

phát triển xuyên suốt; 

• Lập kế hoạch phát triển sự nghiệp một cách cụ thể. Với các thành viên thể hiện được tài 

đức trong công việc cùng năng lực quản lý tốt sẽ có cơ hội được đề bạt lên vị trí quản lý; 

• Luân chuyển qua nhiều phòng ban để học hỏi và tìm hiểu về chuyên môn nhằm nâng cao 

kiến thức thực tiễn; 

• Huấn luyện, kèm cặp bởi Đội ngũ lãnh đạo tài năng, giàu kinh nghiệm của FGL; 

• Thực hiện các dự án thực tế đầy thú vị để cải tiến quy trình, giải quyết các vấn đề hiện 

hữu trong quản lý và sản xuất, đóng góp vào sự đổi mới và phát triển của FGL; 

• Nhận mức đãi ngộ hấp dẫn, phù hợp với năng lực. 

 

 


