
 

Chương trình Sales Trainee được xây dựng và phát triển trong vòng 24 tháng. Những ứng viên thành 

công sẽ được luân chuyển qua các Phòng Ban khác nhau để học hỏi và có những trải nghiệm ý nghĩa tại 

công ty hàng đầu trong ngành sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân tại Việ t  

Nam thuộc tập đoàn Unicharm (Nhật Bản).  

 

Đây là cơ hội để phát triển kỹ năng, kiến thức, khả năng quản lý – yếu tố cần thiết để trở thành chuyên 

viên tài năng, góp phần vào tăng trưởng kinh doanh bền vững của Diana Unicharm trong tương lai. Các 

bạn sẽ có cơ hội làm việc tại tập đoàn lớn mạnh toàn cầu với môi trường năng động, chuyên nghiệp và 

nhiều cơ hội đào tạo và phát triển. 

 

Các bạn sinh viên cần có những quyết tâm sau: 

- Chinh phục thử thách mỗi ngày, đam mê bán hàng và gặp gỡ nhiều người. 

- Định hướng nghề nghiệp gắn bó với “Sales” và xác định mục tiêu trở thành “Sales Manager”. 

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN 

Vòng 1: Kiểm tra năng lực Tiếng Anh + IQ + Excel 

Vòng 2: Phỏng vấn cùng phòng Nhân sự 

Vòng 3: Phỏng vấn cùng Trưởng phòng chuyên môn 

 

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN 

 Sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp Đại Học, hoặc sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa quá 1 năm thuộc các 

chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác liên quan… 

có điểm tổng kết trung bình năm từ 7.0 trở lên hoặc tương đương. 

 Tiếng Anh giao tiếp (tương đương TOEIC 700 hoặc IELTS 5.5) 

 Tham gia hoạt động Đoàn thể là 1 lợi thế. 

 Không ngại thử thách, không ngại khó, không từ bỏ mục tiêu 

 Yêu thích và có đam mê công việc bán hàng và lĩnh vực FMCG 

CHẾ ĐỘ THU NHẬP & PHÚC LỢI: 

 Chế độ lương thưởng: hấp dẫn, cạnh tranh (thưởng các ngày nghỉ Lễ, thưởng Tết Âm lịch & chế độ thưởng 

khác, du lịch …) 

 Chế độ Bảo hiểm: Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN), BH tai nạn cá nhân, BH chăm sóc sức khỏe. 

 Phúc lợi: Quà 8/3; Quà thiếu nhi, quà sinh nhật, được cấp và sử dụng sản phẩm công ty, khám sức khỏe hàng 

năm,  

 Chế độ khác (trợ cấp đi lại, điện thoại, công tác…) theo chính sách công ty. 

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN 

 Ứng viên quan tâm đến chương trình vui lòng gửi hồ sơ Online (định dạng file word/pdf) tới địa chỉ email: tuyendung -

dianahcm@unicharm.com 

 Hotline: 028 39333838 (2105/2103) 
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