BẠN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH EYOB ĐƯỢC LỢI ÍCH GÌ?
➢ Cơ hội được thực tập trong môi trường làm việc hiện đại.
➢ Cơ hội đào tạo và học hỏi trong lĩnh vực Logistics – Thương mại điện tử.
➢ Cơ hội trở thành thành viên JTer khi hoàn thành chương trình EYOB.
➢ Được hỗ trợ chi phí thực tập.
➢ Được hỗ trợ tham gia các chương trình hoạt động nhóm và bộ phận hàng quý, hàng năm.

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.

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH EYOB NHƯ THẾ NÀO?
• Vòng 1: Lựa chọn Ứng viên tài năng
• Vòng 2: Làm bài kiểm tra kĩ năng mềm
• Vòng 3: Phỏng vấn

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH EYOB BẰNG CÁCH NÀO?
Hồ sơ ứng tuyển: CV + Thư đăng ký tham gia (Được viết bằng Tiếng Anh/ Tiếng Trung)
+ Bảng điểm (Có thể chụp lại từ trang web của trường)
Gửi CV qua Ứng tuyển tại đường link: https://bitly.com.vn/8sz9ib HOẶC
recruitment@Jtexpress.vn (tiêu đề thư "MANAGEMENT TRAINEE 2021 EYOB _ HỌ
VÀ TÊN")
Thông tin về chương trình tại: https://bitly.com.vn/bn2g2u
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