
 

 

CHINH PHỤC CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VỚI CHƯƠNG TRÌNH 
PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ INSEE VIỆT NAM 2020  

(Dành cho sinh viên sắp/mới tốt nghiệp) 

 

📣 Bạn đang là sinh viên năm cuối? 

📣 Bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm tại các công ty đa quốc gia? 

📣 Bạn sẵn sàng ra khỏi “vùng an toàn” và phá vỡ giới hạn của bản thân? 

Gia nhập ngay INSEE Việt Nam – Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất 

với sinh viên trong chương trình tuyển dụng TÀI NĂNG TRẺ – YOUNG TALENT 

PROGRAM 2020 để chinh phục cơ hội nghề nghiệp và tỏa sáng trong tương lai.  

Với sứ mệnh “Build for life – Vững xây cuộc sống”, INSEE không chỉ mang đến những 

giải pháp xây dựng hướng tới kiến tạo một cuộc sống đáng sống mà còn là “bệ phóng” giúp 

bạn có thể phát triển toàn diện nhưng vẫn sống trọn vẹn với tuổi thanh xuân. 

 

THẾ HỆ TÀI NĂNG TRẺ 2020 ĐANG TÌM KIẾM: 

• Sinh viên sắp tốt nghiệp, mới ra trường hoặc có dưới 1 năm kinh nghiệm (làm việc toàn  

thời gian sau khi trúng tuyển, dự kiến: tháng 06/2020). 

• Điểm trung bình tích lũy trên 6.5/10 hoặc 2.6/4 

• Tiếng Anh: TOEIC 450 hoặc tương đương (nếu chưa có chứng chỉ Tiếng Anh sẽ được 

làm bài kiểm tra đầu vào) 

• Tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, chú trọng phát triển bản thân và công việc. 

 

CƠ HỘI DÀNH CHO BẠN Ở: 

Chương trình JET (JUNIOR ENGINEER TRAINEE) dành cho sinh viên Khối ngành KỸ 

THUẬT 

• JET – Health & Safety Officer (Nhân viên Sức khỏe và An toàn) - Địa điểm làm việc: Nhà 

máy Xi măng INSEE Hòn Chông, Kiên Giang 

• JET – Mechanical Maintenance Engineer (Kỹ sư cơ khí) – Địa điểm làm việc: Nhà máy 

Xi măng INSEE Hòn Chông, Kiên Giang 

• JET – Automation Engineer or Electrical Engineer (Kỹ sư điện tự động - Kỹ sư điện) - Địa 

điểm làm việc: Nhà máy Xi măng INSEE Hòn Chông, Kiên Giang 

• JET – Process Engineer (Kỹ sư vận hành) - Địa điểm làm việc: Nhà máy Xi măng INSEE 

Thị Vải, Bà Rịa – Vũng Tàu 

• JET – Raw Material Preparation Shift Engineer (Kỹ sư mỏ) – Địa điểm làm việc: Nhà máy 

Xi măng INSEE Hòn Chông, Kiên Giang  

• JET – Logistics Innovation Engineer (Kỹ sư sáng tạo dịch vụ hậu cần – Bộ phận Chuỗi 

cung ứng) - Địa điểm làm việc: Văn phòng chính, Quận 4, TP HCM 



 

 

• JET – Logistics Continuous Improvement Engineer (Kỹ sư cải tiến dịch vụ hậu cần – Bộ 

phận Chuỗi cung ứng) - Địa điểm làm việc: Văn phòng chính, Quận 4, TP HCM 

✅ Chuyên ngành: Mỏ/Cơ khí/Cơ điện tử/Cơ khí chế tạo/Cơ ứng dụng/Tự động hoá/Điện 

– Điện tử/Hóa/Hoá sinh/Hậu cần/Quản lý chuỗi cung ứng/Quản lý chất lượng/Kỹ thuật hệ 

thống công nghiệp/An toàn lao động/An toàn, sức khỏe và môi trường/Công nghệ vật liệu... 

 

Chương trình GDP (GRADUATE DEVELOPMENT PROGRAM) dành cho sinh viên Khối 

ngành KHÁC 

• GDP – Ecocycle Solution Consultant (Chuyên viên tư vấn giải pháp Ecocycle) - Địa điểm 

làm việc: Văn phòng chính, Quận 4, TP HCM 

• GDP – Management Accountant (Kế toán quản trị) - Địa điểm làm việc: Văn phòng chính, 

Quận 4, TP HCM 

✅ Chuyên ngành: Kinh tế/Quản trị kinh doanh/Thương mại/Xuất nhập khẩu/Tài chính - Kế 

toán/Môi trường/Kinh tế - Luật/Quản lý chuỗi cung ứng/Quản lý công nghiệp/Kinh doanh quốc 

tế… 

 

CHỈ CẦN VƯỢT QUA QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN: 

• Vòng 1: HR Interview (Phỏng vấn với Nhân sự) 

• Vòng 2: Simulation (Thảo luận nhóm) 

• Vòng 3: Final Interview (Phỏng vấn trực tiếp với Line Managers) 

 

BẠN SẼ ĐẾN VỚI HÀNH TRÌNH 12 THÁNG KHAI PHÓNG TIỀM NĂNG: 

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo 

• Chương trình phát triển bản thân toàn diện 

• Lộ trình nghề nghiệp được định hướng rõ ràng 

• Cơ hội được đào tạo tại nước ngoài và tham gia các dự án quan trọng 

• Chế độ đãi ngộ, lương thưởng vô cùng hấp dẫn và cạnh tranh. 

 

CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA MÀ KHÔNG ỨNG TUYỂN NGAY: 

• Cách 1: Truy cập vào link sau để điền form đăng ký:  

 http://bit.ly/INSEE_YoungTalent_Program2020  

• Cách 2: Gửi CV về địa chỉ mail của chương trình 

build.the.future-vnm@siamcitycement.com tiêu đề ghi rõ: 

[Ứng tuyển JET 2020] – Tên ứng viên (Dành cho sinh viên khối KỸ THUẬT) 

[Ứng tuyển GDP 2020] – Tên ứng viên (Dành cho sinh viên khối KINH TẾ) 

Hạn chót đăng kí và nộp CV vòng 1: 30/04/2020 

http://bit.ly/INSEE_YoungTalent_Program2020
http://bit.ly/INSEE_YoungTalent_Program2020


 

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: +84 28 7301 7018 – 

Ext: 1061 hoặc 0899 87 47 87 (Ms. Thúy Hoa) 

HẸN GẶP BẠN VÀO HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC TÀI NĂNG TRẺ INSEE 2020! 

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

Thông tin INSEE Việt Nam: 

CÔNG TY TNHH SIAMCITY CEMENT (VIỆT NAM) 

Tầng 12, Tòa nhà E-town Central 

Số 11, Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM 

Website: http://insee.com.vn/vi 

Facebook: https://www.facebook.com/inseevietnam/ 

Join our talent network: https://inseevnjobs.com/join-talent-network/vi 
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