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BẠN CÓ PHẢI LÀ MỘT NHÂN TÀI MÀ CHÚNG TÔI ĐANG TÌM KIẾM? 

Tập đoàn Jardines đang tìm kiếm một nhóm nhân tài đặc biệt để tham gia Chương trình 
Quản Trị Viên Tập Sự Jardine. Tại Jardines, chúng tôi gọi đây là những Nhân Tài Đặc Biệt.  

Nếu bạn là một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp trong 2 năm gần đây với 
năng lực lãnh đạo mạnh mẽ, mong muốn phát triển bản thân qua những thử thách, đam mê 
tìm hỏi và học hỏi những kiến thức mới, và có tầm nhìn để tạo ra một tương lai tốt hơn, 
Chương trình Quản Trị Viên Tập Sự của Jardines sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn 

--- 

TẠI SAO NÊN THAM GIA VÀO JETS? 

Định hướng kinh nghiệm lãnh đạo xuyên suốt trong kinh doanh, Jardines là nơi duy nhất nuôi 
dưỡng những nhân tài để họ có thể phát triển thành những nhà lãnh đạo tương lai mang tầm 
cỡ quốc tế.  

Nhờ vào quy mô, chuyên môn, kiến thức và mạng lưới thị trường, danh mục đầu tư đa dạng 
của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những gì cần thiết để có thể nắm vững những quy tắc 
cơ bản trong kinh doanh và xây dựng những khả năng quản lý chung. Điều này sẽ chuẩn bị 
cho bạn không chỉ là khả năng lãnh đạo các dự án lớn mà còn là khả năng quản trị con người. 

Bạn sẽ được huấn luyện từ ban đầu để hỗ trợ quá trình trưởng thành và phát triển của mình. 
Bạn sẽ được những đồng nghiệp xung quanh hỗ trợ, họ sẽ là động cơ thúc đẩy bạn, thử 
thách và truyền cảm hứng giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc.  

--- 

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN 6-3-2-1 CỦA JETS 

 

Chương trình đạo tạo của JETS là sự pha trộn giữa tương tác trực tuyến và học trực tiếp, 
thực hành tại chỗ, tư vấn, huấn luyện và những đề án trong suốt chương trình nhằm cung 
cấp cho bạn những thông tin rõ ràng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Jardines. Đây 
sẽ là một cuộc sống đầy thử thách, và sẽ không dành cho tất cả mọi người. Bạn sẽ được yêu 
cầu tối đa hoá mỗi cơ hội học hỏi cũng như chịu trách nhiệm về những kết quả kinh doanh 
của đề án mà bạn được giao.  

Chương trình JETS sẽ cho phép bạn xây dựng những khả năng lãnh đạo bao quát và củng 
cố những kiến thức cơ bản trong kinh doanh. Bạn sẽ trải nghiệm những bài học về lãnh đạo 
và kinh doanh then chốt trong ba năm tại hai công ty con của tập đoàn. Bạn cũng sẽ được 
phân công tại nước ngoài để trải nghiệm ở những thị trường đã phát triển và đang phát triển.  

Ngoài ra, bạn sẽ được cung cấp Visa, vé máy bay, chỗ ở và mức lương 88.000.000 VND khi 
tham gia JETS 

--- 


