
 

Thể hiện học vấn, kinh nghiệm (nếu có) và 
định hướng nghề nghiệp của bản thân qua Hồ 
sơ ứng tuyển 

Đánh giá tổng quan khả năng tư duy 
logic, nhạy bén thông qua bài test IQ 
về logic, toán học 

Phỏng vấn trực tiếp với bộ phận 
Nhân sự để tìm hiểu tính cách đánh 
giá sự phù hợp với tổ chức.  

Trải nghiệm công việc thực tế 01 
ngày cùng với sự hướng dẫn của các 
anh chị bộ phận kinh doanh 

Thể hiện sự khác biệt, sáng tạo thông qua nội 
dung Bài thu hoạch trải nghiệp thực tế , đề 
xuất giải pháp cải tiến tối ưu nhất. 

Chương trình Quản trị viên tập sự là chương trình  

dành riêng cho các bạn sinh viên có mong muốn khai  

phá tiềm năng và giành lấy cơ hội trở thành nhà quản lý  

tương lai của GREENFIELD GROUP VIETNAM 

 

Phòng ban mở tuyển: 

 Phòng Kinh Doanh kênh Siêu Thị 

 

 

Điều kiện ứng tuyển: 

  Sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp 

không quá 1 năm, chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh hoặc các ngành liên quan Kinh 

tế. 

  Điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 7.0/10 

trở lên hoặc tương đương; 

  Có khả năng tư duy phản biện, kỹ năng làm 

việc độc lập và làm việc nhóm tốt 

 Có đam mê và định hướng công việc liên 

quan đến lĩnh vực kinh doanh  

  Có thể bắt đầu làm việc vào tháng 12/2021. 

Cơ hội phát triển đặc biệt cho các bạn sinh viên: 

 Chương trình đào tạo chuyên môn và kỹ 

năng lãnh đạo; 

  Cơ hội tiếp cận và học hỏi toàn diện không 

giới hạn ở một loại hình công việc; 

  Được dẫn dắt bởi các anh chị quản lí nhiều 

năm kinh nghiệm; 

  Cơ hội giao lưu với các anh quản lí cấp cao. 

Chính sách lương & phúc lợi: 

 

 Mức lương tương đương nhân viên chính 

thức cấp bậc Supervisor 

 Các chính sách phúc lợi khác  

 

Cách thức ứng tuyển: 

 CV gửi qua mail: 

hr.tuyendung@greenfieldgroup.com.vn  

 Thời hạn mở tuyển: 20/11/2021 – 31/03/2022 

Để biết thêm các chia sẻ thú vị từ chương trình và các hoạt 

động hấp dẫn giúp ứng viên có thêm thông tin và hỗ trợ ứng 

tuyển, theo dõi fanpage chúng tôi tại 

đây: https://www.facebook.com/OralClean.Official 

 

 QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN 


