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MANAGEMENT TRAINEE J&T EXPRESS 2021 

EXPRESS YOUR ONLINE BUSINESS 

CHƯƠNG TRÌNH MANAGEMENT TRAINEE J&T EXPRESS 2021 – 

EXPRESS YOUR ONLINE BUSINESS LÀ GÌ? 

Chương trình Quản trị viên Tập sự J&T Express – EXPRESS YOUR ONLINE 

BUSINESS (EYOB) được xây dựng nên bởi J&T Express Vietnam, với mục đích tìm kiếm 

các Sinh viên ưu tú nhất, có tiềm năng lãnh đạo, với không quá 1 – 2 năm kinh nghiệm và đạo 

tạo các bạn thành những nhà lãnh đạo tương lai tại J&T Express Vietnam. 

BẠN ĐÃ BIẾT TỚI J&T EXPRESS VIỆT NAM CHƯA? 

J&T Express là thương hiệu chuyển phát nhanh dựa trên sự phát triển của công nghệ 

và Internet. Chúng tôi sở hữu một mạng lưới rộng khắp nhằm hỗ trợ các hoạt động giao nhận 

hàng hóa nhanh chóng không chỉ ở nội thành mà còn ở ngoại thành và các vùng xa của các 

tỉnh thành trong cả nước Việt Nam. 

Đồng thời, trong tương lai J&T Express định hướng mở rộng phạm vi cung cấp các 

dịch vụ chuyển phát nhanh ra quốc tế. 

J&T Express cam kết sử dụng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến để nâng cao tính 

kịp thời và chất lượng phục vụ, cũng như đáp ứng những tiêu chí về sự tiện lợi, nhanh chóng, 

hiệu quả trong các dịch vụ chuyển phát đến khách hàng. J&T Express hiện tại đã có mặt tại 

nhiều nước Đông Nam Á: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines. 

Với khẩu hiệu “Express your online business”, J&T Express tập trung hỗ trợ cho 

khách hàng kinh doanh trực tuyến dễ dàng và hiệu quả hơn, cung cấp các tiện ích giúp khách 

hàng mở rộng kinh doanh theo xu hướng của ngành thương mại điện tử. 

LÀM SAO ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH EYOB? 

- Định hướng làm việc trong lĩnh vực Logistics – Thương mại điện tử. 

- Sinh viên năm cuối tại các trường Đại học trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh. 

- Điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 7.0/10 hoặc tương đương trở lên. 

- Ngoại ngữ: Khả năng sử dụng Tiếng Anh/ Tiếng Trung lưu loát và chính xác. 

- Kinh nghiệm làm việc: chưa có hoặc không quá 1 năm kinh nghiệm làm việc chính thức 

hoặc/ và tốt nghiệp không quá 2 năm. 

- Kỹ năng mềm: Kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, 

kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng thuyết trình/trình bày/nói 

trước đám đông, v.v. 


