
L’ORÉAL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2022
“Freedom to go beyond. That’s the beauty of L’Oréal”

Với truyền thống mạnh mẽ trong việc hỗ trợ, tuyển dụng & phát triển những người trẻ ở
khắp mọi nơi, L’Oréal Management Trainee Program (MTP) tự hào là chương trình ĐẦU
TIÊN & DUY NHẤT đào tạo và phát triển các bạn trẻ trở thành nhà quản lý tương lai trong
NGÀNH LÀM ĐẸP với sứ mệnh “TẠO NÊN CÁI ĐẸP LÀM LAY CHUYỂN THẾ GIỚI”.

Hãy dành vài giây để xem qua các mốc quan trọng của chương trình nhé:
- Vòng 1: Application
- Vòng 2: Certified Marketer 1 Test
- Vòng 3: Initial Interview
- Vòng 4: Assessment Center
- Vòng 5: Final Interview
- ON-BOARDING: Chính thức gia nhập L’Oréal Việt Nam vào Tháng 10/2022

Phòng ban tuyển dụng:

- Marketing (Brand Management & Online Brand Management)
- Digital & Social Marketing
- E-commerce Management
- Supply Chain
- Finance
- Human Resources

Vậy tiêu chí để ứng tuyển là gì?
- Bạn là sinh viên Việt Nam đã và sẽ tốt nghiệp trong năm 2022, hoặc sinh viên đã tốt

nghiệp với không quá 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian.
- Bạn đam mê phát triển trong ngành công nghiệp làm đẹp.
- Bạn am hiểu về chuyển đổi số & phát triển công nghệ mới.
- Bạn không ngừng sáng tạo & kiến tạo nên giá trị cho ngành Công Nghệ Làm Đẹp

(BeautyTech) tạo nên những trải nghiệm làm đẹp toàn diện nhất cho khách hàng.
- Bạn có hoài bão, có sự bền bỉ, có sự đồng cảm, có khả năng đưa ra đánh giá khách

quan sự trên thông tin & số liệu cụ thể; và có cả năng học hỏi & phát triển linh hoạt.

Điều gì bạn nhận được từ chương trình?
Các bạn sinh viên có cơ hội được cọ xát với đề thi của Tập đoàn đa quốc gia, được học hỏi
và mở rộng mối quan hệ từ các anh chị Trưởng phòng tại L'Oréal cũng như các bạn cùng
tham dự. Đặc biệt, ở L'Oréal có lộ trình phát triển riêng cho từng bạn Management Trainee,
giúp các bạn phát huy được hết khả năng và nội lực của bản thân, trở thành những người
có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu nhất định về lĩnh vực của mình, trở thành quản lý
của phòng ban công ty sau 18 tháng.
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