
 

 

UNILEVER VIỆT NAM   

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG UFRESH 

Bạn là sinh viên mới hoặc sắp tốt nghiệp? Bạn đang tìm kiếm một công việc để xây dựng nghề nghiệp 

tương lai? Bạn đã dự định sẽ làm trong lĩnh vực nào chưa?  

Bạn có muốn phát triển chuyên môn và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực yêu thích ở một môi 

trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, luôn hướng đến đổi mới?  

Chương trình UFRESH của Unilever sẽ mang lại cho bạn cơ hội để bắt đầu một sự nghiệp bền vững với 

Unilever Việt Nam. 

VẬY UFRESH LÀ GÌ? 

U FRESH là chương trình tuyển dụng thường niên của Unilever dành cho sinh viên mới tốt nghiệp với 

mong muốn xây dựng một nền tảng chuyên môn vững chắc trong các lĩnh vực Phát Triển Khách Hàng, 

Marketing, Nhân sự, Tài Chính hay Sản Xuất. 

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN U FRESH? 

Chương trình này sẽ mang lại cho bạn cơ hội: 

- Được huấn luyện, đào tạo chuyên sâu và làm việc dưới sự hướng dẫn của các trưởng bộ phận. 

- Được tham gia vào các dự án, công việc thực thụ để có thể học hỏi và tích lũy kinh nghiệm 

chuyên môn tại Unilever. 

- Được định hướng nghề nghiệp rõ ràng 

- Chế độ đãi ngộ và lương bổng cạnh tranh bao gồm lương tháng 13 và Bảo hiểm sức khỏe toàn 

diện, Chế độ hưu trí bổ sung bên cạnh Bảo Hiểm Xã Hội theo quy định. 

CÁC PHÒNG BAN THAM GIA TUYỂN UFRESH 2014: 

 
- Phát triển khách hàng 
- Marketing 
- Nhân Sự 
- Sản Xuất 
- Tài Chính  

 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

- Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có dưới 1 năm kinh nghiệm tính đến thời điểm nộp hồ sơ 

- Điểm trung bình chung học tập từ 6.5 trở lên hoặc tương đương 



- Yêu thích làm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh 

- Học hỏi nhanh, chăm chỉ chịu khó và có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh 

- Khả năng phân tích và tổng hợp tốt 

- Kỹ năng liên nhân và làm việc nhóm tốt  

- Chủ động trong công việc 

*Ứng viên trúng tuyển sẽ bắt đầu làm việc từ tháng 2/2015 

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG: 

# Các bước tuyển dụng Thời gian Địa điểm 

1 

Nhận hồ sơ và kiểm tra trực 

tuyến 4/11/2014 – 30/11/2014 Trực tuyến 

2 Phỏng vấn sơ bộ 20/11/2014 – 12/12/2014 

Qua điện thoại/Skype 

hoặc tại Văn phòng 

Unilever 

3 Bài tập nhóm 15/12/2014  - 15/01/2015 

Văn phòng Unilever 

Hồ Chí Minh, Hà Nội, 

Cần Thơ, Đà Nẵng  

4 

Nhóm thuyết trình và Phỏng 

vấn vòng cuối 22/12/2014 – 30/01/2015 

Văn phòng Unilever 

Hồ Chí Minh, Hà Nội, 

Cần Thơ, Đà Nẵng 

5 Bắt đầu làm việc Tháng 2/2015 

Hồ Chí Minh, Hà Nội, 

Cần Thơ, Đà Nẵng 

 

Hãy tham gia cùng chúng tôi bằng cách nộp đơn ứng tuyển và làm bài kiểm tra trực tuyến tại 

http://ufreshunilever.com.vn/UI/UFreshRegForm.aspx. Nếu bạn cần thêm thông tin hỗ trợ bạn vui lòng: 

- Truy cập https://www.facebook.com/UnileverCareersVietnam hoặc website: 

www.unilever.com.vn  

- Gửi email cho chúng tôi ở  recruitment.uvn@unilever.com  

- Hoặc gọi 08 5413 5686 Ext. 2042  

Hạn nộp đơn của chúng tôi đến hết ngày 05/12/2014. Người trẻ luôn nhanh nhạy để nắm bắt cơ hội đến 

với mình. Bạn hãy đừng chần chừ nhé! Chúng tôi đang chờ bạn và chúc bạn thành công!  

Để giúp các bạn hiểu thêm về chương trình tuyển dụng UFRESH, sắp tới Unilever sẽ tổ chức các buổi 

giới thiệu chương trình và tư vấn tuyển dụng, lich trình như sau: 

http://ufreshunilever.com.vn/UI/UFreshRegForm.aspx
https://www.facebook.com/UnileverCareersVietnam
http://www.unilever.com.vn/
mailto:uflp.vietnam@unilever.com


Tp. Hồ Chí Minh: 13h – 17h, thứ Bảy, ngày 15/11/2014 tại Văn phòng Chính, Unilever Việt Nam 

Đà Nẵng: 9h – 12h, Chủ Nhật, ngày 16/11/2014 tại Hội Trường A, Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng  

Cần Thơ: 13h-17h, thứ Sáu, 21/11/2014 tại Hội Trường Rùa, ĐH Cần Thơ 

Hà Nội: 9h-12h, thứ Bảy, ngày 22/11/2014 tại Hội Trường A, Nhà Văn Hóa, ĐH  Kinh Tế Quốc Dân HN 

 

Unilever trân trọng mời bạn tham gia cùng chúng tôi! 

Thân chào và hẹn gặp lại bạn! 

Unilever Việt Nam 


