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[Toàn Quốc] Chương trình GIÁM SÁT KINH DOANH TÀI NĂNG SALES 
TRAINEE PROGRAM 2022 tại  Mondelez Kinh Đô Việt Nam - Tập đoàn đa 

quốc gia Mondelez Internatinonal 

 

      Về chúng tôi 

Mondelez Kinh Đô Việt Nam là sự kết hợp giữa hai tên tuổi dẫn đầu ngành bánh kẹo, trong cùng mục tiêu mang 
đến cho người tiêu dùng Việt Nam những thương hiệu được người tiêu dùng yêu thích. 

Với niềm đam mê tạo nên những sản phẩm chất lượng và có danh tiếng lâu đời, Mondelez Kinh Đô sở hữu danh 
mục các thương hiệu hàng đầu của thế giới như Bánh quy Oreo, LU, Ritz; Sô-cô-la Toblerone, Cadbury;  kẹo 
chewing Trident, …  và hàng đầu Việt Nam gồm bánh Trung Thu Kinh Đô, bánh quy Cosy, bánh bông lan Solite, 
bánh quy giòn AFC, bánh mỳ tươi Kinh Đô… 
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      Bạn đã sẵn sàng theo đuổi nghề “ Sales” cùng Mondelez chưa? 

 Sales Trainee: My Success Story 

Chương trình tuyển dụng Sales Trainee là chương trình đào tạo 12 tháng dành cho các bạn sinh viên mới tốt 
nghiệp hoặc có dưới 3 năm kinh nghiệm có định hướng và xác định mục tiêu nghề SALES - phù hợp để trở thành 
những Giám Sát Kinh Doanh Tài Năng tại Mondelēz 

Với chương trình, bạn sẽ nhận được những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế thông qua mô hình đào 
tạo bài bản từ các chuyên viên, lãnh đạo cấp cao và tập huấn trải nghiệm thực tế  trong dự án kinh doanh. Các 
ứng viên sẽ có cơ hội phát triển theo lộ trình rõ ràng, nhanh chóng và được trang bị kiến thức chuyên ngành 
nền tảng, kỹ năng quản lý, sự nhạy bén trong kinh doanh và tinh thần sẵn sàng đương đầu với thử thách khi làm 
việc tại Mondelēz. 

 

     Chúng tôi mở tuyển toàn quốc 

 Miền Bắc: Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Huế 
 Miền Nam: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang  Đồng Nai, Bình Dương,  
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       Bạn được gì khi đến với chương trình 

 Cơ hội làm việc chính thức tại Tập đoàn Thức ăn nhẹ số 1 thế giới và top 1 ngành bánh kẹo tại Việt Nam 
 Chương trình đào tạo bài bản toàn diện về kỹ năng chuyên môn - quản lý được hướng dẫn trực tiếp từ 

các quản lý cấp cao và những khóa học chuyên sâu từ Học viện Mondelēz International (MIU) 
 Trải nghiệm những dự án đặc biệt chỉ có tại Mondelēz International và lộ trình phát triển nghề nghiệp 

rõ ràng, phù hợp với năng lực bản thân 
 Là đại sứ mang đến cho cộng đồng những sản phẩm chất lượng từ sự kết hợp giữa hai tên tuổi dẫn đầu 

ngành bánh kẹo trong nước và quốc tế  
 Chế độ thu nhập - đãi ngộ cạnh tranh, hấp dẫn và ổn định bền vững 
 Cơ hội phát triển vượt bậc trở thành GIÁM SÁT KINH DOANH thực thụ sau 12 tháng đào tạo và con 

đường thăng tiến lên “Sales Manager” chuyên nghiệp trong ngành FMCG  
 
Bạn là ai ? 

 Các bạn sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có dưới 3 năm kinh nghiệm  
 Có thể bắt đầu làm việc toàn thời gian từ tháng 7 năm 2022 
 Yêu thích và có đam mê công việc bán hàng và lĩnh vưc FMCG 
 Điểm trung bình tích luỹ từ 6.5/10 hoặc 2.3 /4 trở lên 
 Kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách xây dựng mối quan hệ 
 Có khả năng học hỏi nhanh, tinh thần chiến thắng và bền bỉ, tính cam kết công việc 
 Sẵn sàng thay đổi nơi làm việc theo yêu cầu 

Quy trình tuyển chọn 

  

Thời gian mở đơn: 01/4/2022 – 05/5/2022 

Đăng ký Ứng tuyến tại: http://bit.ly/SalesTrainee2022  

Chính thức đi làm: Tháng 7 năm 2022 

----------------------------------------------- 

🌟 Hãy nắm lấy CƠ HỘI VÀNG  và thực hiện mục tiêu nghề  SALES  cùng MONDELEZ nhé ! 

🌟 Email: recruitment.vn@mdlz.com 

🌟 Website: http://vn.mondelezinternational.com/ 
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