
Bạn có phải là một Nhân tài mà chúng tôi đang tìm kiếm? 

Yêu cầu: 

 Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp thuộc mọi ngành học 

 Có ít hơn hai năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian 
 Có nguyện vọng trở thành nhà lãnh đạo kinh doanh tương lai 

 Cam kết mạnh mẽ đóng góp vào thành công của Jardine tại châu Á 

 Có khả năng phán đoán dựa trên tư duy phân tích sắc bén 

 Dám thử thách bản thân và có ý tưởng đột phá 

 Nhiệt tình tham gia, thúc đẩy và hợp tác cùng mọi người hướng đến thành công 

 Ham học hỏi những điều mới lạ 

 Biết nhận định bản thân và sẵn sàng học hỏi từ kinh nghiệm và những phản hồi 
 Tích cực, nhiệt huyết và kiên trì để hướng đến mục tiêu cuối cùng 

--- 

Quy trình nộp hồ sơ 

NỘP HỒ SƠ NGAY HÔM NAY: careers.jardines.com/jets 

Thời hạn nhận hồ sơ 16/08/2021 

Kết thúc nhận hồ sơ 05/10/2021 

Vòng Đánh giá năng lực 
trực tuyến 

Tháng 10 – Tháng 11/2021 

Vòng Đánh giá năng lực 
tập trung 

Tháng 11/2021 

Gửi thư mời làm việc Tháng 12/2021 

Lịch bắt đầu làm việc Tháng 09/2022 

 

--- 

Buổi trò chuyện trực tuyến về Chương trình Quản Trị Viên Tập Sự Jardines  

Tham gia Buổi trò chuyện trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu về trải nghiệm với chương 
trình Quản Trị Viên Tập Sự Jardines cùng với những Nhân Tài của chúng tôi đang làm việc 
trong chương trình đặc biệt này.. 

Đăng ký tại đây: careers.jardines.com/events 

 

Để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới nhất về JETS, hãy theo dõi chúng tôi 
qua: 

Facebook & Instagram: Jardines Careers 

LinkedIn: Jardine Matheson 

--- 

Thông tin về Jardines 

Chúng tôi là một trong 200 công ty đại chúng hàng đầu tại châu Á, và là một thành viên thuộc 
Fortune Global 500 với hơn 400,000 nhân viên. Là một tập đoàn đa ngành hang đầu, danh 
mục đầu tư và kinh doanh của chúng tôi trải rộng khắp các lĩnh vực bao gồm phân phối xe 


