
 

 

HỘI THẢO TUYỂN DỤNG  

QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ – NHÀ LÃNH ĐẠO TƢƠNG LAI 
 

Thời gian: 8h30 – 12h Thứ sáu, 12/05/2017 

Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà A11, ĐH Công nghiệp Hà Nội  

 Thi tuyển trực tiếp tại Hội thảo 
 

ESQUEL là một trong những tập đoàn dệt may hàng đầu thế giới có trụ sở tại Hồng Kông với nhiều nhà 

máy tại các nước châu Á, Châu Phi, và văn phòng kinh doanh trên toan thế giới. ESQUEL vận hành quy 

trình sản xuất khép kín từ trồng bông vải, se sợi, dệt, nhuộm, may, cho đến bán lẻ và phân phối. Với nhân 

sự hơn 60 ngàn người, tập đoàn ESQUEL hiện sản xuất hàng may mặc cao cấp cho rất nhiều thương hiệu 

thời trang hàng đầu thế giới như Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Nike, Hugo Boss, Brooks Brothers, hay 

Lacoste, vv 

 

Từ năm 2001 cho tới nay, tập đoàn ESQUEL đã có tới 03 nhà máy sản xuất hàng may mặc tại Bình 

Dương, Đồng Nai, Hòa Bình, và 01 nhà máy sản xuất vải dệt kim tại Bình Dương. Tầm nhìn của chúng tôi 

là tạo nên sự khác biệt trong ngành sản xuất tại Việt Nam nói riêng và các quốc gia nơi ESQUEL hoạt 

động nói chung thông qua công nghệ tiên tiến, tư duy quản lý hiện đại, phương pháp sản xuất tinh gọn, và 

mục tiêu đầu tư phát triển nguồn nhân lực dài hạn. 

 

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng cho chương trình Quản trị viên tập sự 2017 tại nhà máy 

ESQUEL VIETNAM – HÒA BÌNH với những tiêu chí như sau: 

 

Đối tƣợng: Sinh viên Đại học khóa 8, 9, Cao đẳng khóa 16, 17 và SV đã tốt nghiệp  các chuyên ngành của 

các Khoa: CN May – TKTT, CN Hóa, Cơ khí, Điện, Điện tử, Ngoại ngữ, QLKD, Kế toán – Kiểm 

toán, Du lịch… 

Yêu cầu: 

 Tất cả các chuyên ngành với kết quả học tập Khá, Giỏi 

 Tiếng Anh giao tiếp 

 Tinh thần cởi mở, ham học hỏi, cam kết, và say mê công việc 

Những ứng viên được chọn sẽ tham gia con đường nghề nghiệp đầy hứa hẹn tại Esquel với rất nhiều cơ hội 

phát triển bản thân cùng mức lương và phúc lợi hấp dẫn. 

 

Vị trí: Quản trị viên tập sự 

 

Cơ hội đào tạo và phát triển:  

 Được đào tạo và huấn luyện đặc biệt nhằm xây dựng và phát triển những tố chất của người lãnh 

đạo chuyên nghiệp 

 Lộ trình phát triển rõ ràng để trở thành quản lý trong vòng 3 năm; được luân chuyển giữa các bộ 

phận định kỳ 6 tháng trong 2 năm đầu tiên 

 Tham gia các hoạt động giao lưu quản trị viên tập sự tại Việt Nam 

 Có cơ hội làm việc ở nước ngoài trong kỳ cuối cùng 

  

Mức lƣơng: Hấp dẫn, cạnh tranh 

 

Môi trƣờng làm việc:  

 Ưu tiên cho sự phát triển nghề nghiệp của các cá nhân trong công ty 

 Cân bằng, hài hòa giữa công việc và cuộc sống 

 

Địa điểm làm việc: KCN Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cách thị trấn Xuân Mai – Hà Nội 5km) 

 

Các ứng viên quan tâm vui lòng tham dự hội thảo vào ngày 12/05/2017 tại Đại học Công 

nghiệp Hà Nội 



 

 

 Cách đăng ký tham gia: 

 

 SV đăng ký theo đường link sau:        https://goo.gl/forms/Gjp7EeU9uHB9KXPw1 

 Hạn đăng ký: Thứ 5 ngày 11/05/2017. 

 SV phải đăng ký tham gia để Nhà trường phối hợp với Công ty hiệu quả. 

* Lƣu ý: SV đến tham dự mang theo bút viết, CMTND, Thẻ SV. 

             * Mọi chi tiết liên hệ thầy Tuấn Anh, điện thoại: 0989 666 078. 

https://goo.gl/forms/Gjp7EeU9uHB9KXPw1

