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☆★ ỨNG CỬ VIÊN QUẢN LÝ UNIQLO ★☆ 
UNIQLO MANAGER CANDIDATE 

 
UNIQLO là công ty thời trang phát triển nhanh nhất trong số 3 nhà bán lẻ thời trang 
hàng đầu thế giới.  
Bạn sẽ là ai? Hãy trở thành Ứng viên cho vị trí quản lý của chúng tôi ngay hôm nay.  
 
Ứng cử viên cho vị trí quản lý hay UMC là tên gọi mà chúng tôi đặt cho những nhà lãnh đạo 
tương lai, những người giúp chúng tôi phát triển và mở rộng kinh doanh trên toàn cầu. Bạn 
sẽ tham gia vào nhóm những đồng nghiệp nhiệt huyết, cùng chung một ước mơ trở thành 
những người giỏi nhất. Chương trình đào tạo chuyên sâu về UMC của chung tôi được thiết 
kế nhằm giúp bạn xây dựng kiến thức và kỹ năng về điều hành một doanh nghiệp có doanh 
thu hàng tỉ mỗi năm.  
 

1. Thông tin về công ty: 
UNIQLO tự hào là hãng thời trang với các dòng sản phẩm đa dạng và độc đáo. Mô hình kinh 
doanh của chúng tôi thống nhất toàn bộ quy trình từ lập kế hoạch, thiết kế, đến sản xuất và 
bán lẻ.  
UNIQLO LifeWear là những sản phẩm thời trang sáng tạo và chất lượng cao, chú trọng vào 
thiết kế và sự thoải mái trong trải nghiệm của người tiêu dùng, và là tất cả sản phẩm dành 
cho mọi người, ở mọi nơi. UNIQLO tận dụng công nghệ kỹ thuật số để giao tiếp trực tiếp với 
khách hàng, thấu hiểu mong muốn của khách hàng và đưa những mong muốn đó thành 
những cải tiến cho sản phẩm của mình. UNIQLO luôn sẵn sàng thay đổi mạnh mẽ với nỗ lực 
trở thành thương hiệu được yêu thích bởi mọi người, và ở mọi nơi trên thế giới. 
 

2.   Nếu bạn là: 
 ① Người vừa tốt nghiệp đại học, có dưới 3 năm kinh nghiệm và GPA từ 7/10 
 ② Trình độ tiếng Anh tốt (IELTS > 6.5 trở lên hoặc trình độ tương đương) 
 ③ Đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam và sẵn sàng làm việc trên toàn quốc và toàn cầu 
trong tương lai. 
 
Hãy đăng ký ứng tuyển cùng chúng tôi ngay tại: https://uniqlo.pasona.vn/  
 
 
 
 
 


