
THỰC TẬP SINH CHUỖI CUNG ỨNG
(Supply Chain Intern)
GIỚI THIỆU CÔNG TY:

AREVO là công ty công nghệ tại Silicon Valley, là công ty duy nhất trên thế giới sở hữu công nghệ sản xuất sản
phẩm bằng phương pháp in 3D với nguyên liệu sợi carbon. Superstrata, xe đạp sợi carbon nguyên khối đầu tiên
trên thế giới, là một sản phẩm ứng dụng công nghệ in 3D của AREVO hiện đang được bán trên nền tảng
crowdfunding (gọi vốn cộng đồng) Indiegogo. Trong vòng 24 giờ đầu tiên, Superstrata đã cán mốc 1 triệu USD
doanh số, và đã gọi thành công  7.4 triệu USD trong vòng 3 tháng:
bit.ly/superstratacampaign

Đội ngũ AREVO điều hành bởi Sonny Vũ và Lê Diệp Kiều Trang, trước đây là sáng lập của Misfit, công ty đã exit
với trị giá 260 triệu USD. AREVO tập hợp nhiều kỹ sư, chuyên viên trẻ người Việt, với tâm huyết và mong muốn
góp phần thay đổi tương lai của ngành sản xuất Việt Nam.

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

● Hỗ trợ lưu trữ và cập nhật thông tin liên quan mua hàng vào hệ thống nội bộ
● Thực hiện các yêu cầu mua hàng từ các phòng ban khác
● Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý

CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM MỘT NGƯỜI:

● Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Quản lý Chuỗi cung ứng, Quản trị Hệ thống, Quản lý Công nghiệp,
Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành có liên quan

● Sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc có 6 tháng kinh nghiệm tương đương
● Có thể đi làm fulltime từ 3 - 6 tháng, 5 ngày/tuần
● Thành thạo các thao tác và các hàm Excel
● Sử dụng Tiếng Anh thành thạo là 1 lợi thế

BẠN SẼ CÓ ĐƯỢC:

● Phụ cấp thực tập: 4.000.000 VND
● Hỗ trợ cơm trưa, snack, trái cây
● Cơ hội được đảm nhận những vị trí, thử thách mới, ngay cả khi bạn nghĩ mình chưa đủ khả năng.
● Công việc có ý nghĩa, thực sự tạo ra những ảnh hưởng cho thế giới
● Lời hứa của chúng tôi rằng đây sẽ là khoảng thời gian mang tính đột phá nhất trong sự nghiệp của bạn
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