
ĐẾN VỚI UFRESH CD, BẠN ĐƯỢC GÌ? 
• Khai phá và nâng cao khả năng hiểu bản thân (Self-Awareness) thông qua trải nghiệm 

thực tế quá trình ứng tuyển, cùng những chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến đóng góp từ các 
cấp quản lý tại Unilever ngay từ những bước đầu tiên của quá trình tuyển dụng. 

• Tham gia môi trường làm việc chuyên nghiệp, trao quyền, cởi mở và bình đẳng tại 
Unilever – nhiều năm liên tiếp được đánh giá là nơi làm việc bình quyền nhất Việt Nam và 
công ty có hoạt động bình quyền nhất tại thị trường Việt Nam. 

• Chương trình đào tạo bài bản trong suốt 9 tháng UFresh với mô hình 70-20-10: 70% học 
từ trải nghiệm trong công việc; 20% học từ chia sẻ của đồng nghiệp, các cấp quản lý; và 
10% học từ các khóa huấn luyện chuyên nghiệp nhất trên thị trường. Coaching culture và 
lifelong learning culture – Văn hoá đào tạo và học tập trọn đời là dấu ấn của Unilever, giúp 
các bạn sinh viên mới tốt nghiệp nhanh chóng “chuyển mình” thành một chuyên viên và 
giám sát kinh doanh thực thụ. 

• Đặc biệt, tại Unilever, bạn còn được trang bị những kiến thức và kỹ năng xu hướng của 
tương lai như kỹ năng phân tích số liệu để đưa ra những quyết định chiến lược về kinh 
doanh, kỹ năng áp dụng ứng dụng phần mềm di động (mobile apps) trong vận hành kinh 
doanh, kiểm tra tiến trình giao nhận, quản lý kho vận theo thời gian thực (real-time 
inventory management)...    

• Khởi đầu sự nghiệp bền vững tại Unilever: Sau 9 tháng là UFresh CD, bạn sẽ trở thành 
nhân viên chính thức tại Unilever với lộ trình phát triển tiếp theo rõ ràng, phù hợp với khả 
năng và nguyện vọng của bản thân. Đây cũng là cơ hội lớn để bạn được làm việc tại tập 
đoàn đa quốc gia với các chương trình luân chuyển địa bàn hoạt động và luân chuyển 
phòng ban.  

• Lương, thưởng và phúc lợi hấp dẫn trong và sau 9 tháng: Bên cạnh chế độ lương, thưởng, 
bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Uni-Khỏe đầy cạnh tranh trên thị trường, Unilever thường 
xuyên có các hoạt động gắn kết giữa các UFresh CD, giữa các nhà phân phối trong khu 
vực,… cùng các chương trình khen thưởng hàng năm đầy ý nghĩa theo năng lực, chương 
trình chăm sóc nhân viên theo từng cột mốc quan trọng trong để đảm bảo bạn luôn an 
toàn – mạnh khỏe – hạnh phúc.   
 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 
 
Tại 04 vùng*: Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ và ĐB Sông Cửu Long 
 
*Ứng viên UFresh CD- Kênh truyền thống lựa chọn một khu vực phù hợp nhất để ứng tuyển và 
làm việc trong quá trình UFresh. Tuy nhiên việc luân chuyển giữa các khu vực làm việc nhằm tối 
ưu hoá kinh nghiệm và theo sự phân bổ của công ty là bắt buộc trong quá trình làm việc. 

 
 

 
 
 


