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Kinh Doanh Tài Năng 2021 
 

Công ty Suntory Pepsico Việt Nam là liên doanh chiến lược giữa hai tập đoàn hàng đầu 

Suntory (Nhật) và PepsiCo (Mỹ), với vị thế dẫn đầu thị trường nước giải khát tại Việt Nam đầy 

tính cạnh tranh và luôn đổi mới. Chương trình Giám Sát Tài Năng được công ty thiết kế riêng 

cho các bạn Sinh viên/Ứng viên tài năng, giàu đam mê nhiệt huyết trong lĩnh vực Kinh Doanh 

và Vận hành Sản xuất nhằm mục tiêu nuôi dưỡng, đào tạo và phát triển các bạn trở thành 

những Giám sát tài năng then chốt của công ty. 

Chương trình sẽ mang đến cho bạn 1 khởi đầu "CHẤT" thông qua những trải nghiệm thú vị 

cùng với Lộ trình Phát triển toàn diện, trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn cao và kỹ năng 

lãnh đạo tại doanh nghiệp giúp bạn nhanh chóng đạt được những thành công "THẬT" với vị trí 

“Giám sát Tài năng” bước đầu và tiềm năng vươn đến các vị trí lãnh đạo trong tương lai. 

Bạn là sinh viên sắp tốt nghiệp, mới tốt nghiệp hay đã tích luỹ được 1 chút kinh nghiệm? 

Bạn thích thú với ngành hàng tiêu dùng nhanh? 

Và mong muốn làm việc trong khối ngành Kinh doanh/ Sản xuất? 

 

ỨNG TUYỂN NGAY ĐỂ: 

 Trở thành Nhân viên chính thức của công ty hàng đầu thị trường Việt Nam. 

 Trải nghiệm chương trình đào tạo chuyên sâu & lộ trình phát triển rõ ràng trong 18 

tháng. 

 Tham gia vào Môi trường CHẤT, con người CHẤT, tinh thần Yatte Minahare CHẤT 

cùng chế độ lương thưởng phúc lợi CHẤT. 

QUY MÔ TUYỂN DỤNG: Toàn quốc 

 Vị trí Giám sát kinh doanh tài năng (GST): Toàn quốc 

 Vị trí Giám sát sản xuất tài năng (GET): 5 nhà máy ở Bắc Ninh, Quảng Nam, Hóc Môn, 

Đồng Nai & Cần Thơ. 

PHÒNG BAN MỞ TUYỂN 

 GIÁM SÁT SẢN XUẤT TÀI NĂNG 

o Quản lý chất lượng. 

o Bảo Trì. 

o Sản Xuất. 

 GIÁM SÁT KINH DOANH TÀI NĂNG 

o Kênh Truyền thống. 

o Kênh Tiêu thụ tại chỗ. 

 

 


