
 

FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG FCV FRESHER 2020 

 

1. GIỚI THIỆU VỀ FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM (FCV) 

FrieslandCampina chính thức có mặt tại Việt Nam 25 năm với hai nhà máy tại Bình Dương và Hà 

Nam được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại. Chúng tôi cung cấp hơn 1.5 tỉ sản phẩm sữa chất 

lượng cao mỗi năm với các các thương hiệu thân thuộc với người tiêu dùng qua nhiều thế hệ như sữa 

Cô Gái Hà Lan, Friso, Fristi, Yomost, sữa đặc Hoàn Hảo và Trường sinh. Trong 25 năm qua, 

FrieslandCampina Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho xã hội, giáo dục và góp phần vào việc ươm 

mầm, nuôi dưỡng các thế hệ tài năng trẻ với sứ mệnh “Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội”.  

2. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH FCV FRESHER 2020  

 

a. Chương trình FCV FRESHER 2020 là gì? 

Để tiếp tục phát huy sứ mệnh “Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội”, đầu tháng 09-2020 

FrieslandCampina Việt Nam ra mắt chương trình FCV FRESHER 2020.  

FCV FRESHER 2020 là chương trình tuyển dụng nhằm tìm kiếm, hướng nghiệp, đào tạo và trao 

quyền cho thế hệ trẻ Việt Nam để trải nghiệm một hành trình mới đầy thú vị và thử thách, hun đút 

và tôi luyện cho sự nghiệp đầu đời của của các bạn Tân Cử Nhân tại FrieslandCampina Việt 

Nam. Lộ trình đào tạo của FCV FRESHER 2020 sẽ giúp các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp 



được hiện thực hóa ước mơ trở thành các Điều hành Kinh doanh chuyên nghiệp của khối Thương 

mại hay các Chuyên viên của khối Sản Xuất chỉ sau 9 THÁNG! 

✓ Khối Kinh Doanh: Trở thành Điều Hành Kinh Doanh của ngành FMCG, quản lý đội ngũ bán 

hàng và nhà phân phối với quy mô lớn. 

✓ Khối Sản Xuất: Trở thành Chuyên viên một trong ba mảng Tự động hóa – Quản lý hệ thống 

sản xuất SAP – Mua hàng. 

 

b. Quyền lợi ? 

🌟🌟Ngoài bản lĩnh trong công việc, thành quả hấp dẫn dành cho các bạn trẻ năng động, nhiệt 

huyết đó là: 

✔️Trở thành các chuyên viên - thế hệ nối tiếp trong môi trường Đa quốc gia hàng đầu của lĩnh 

vực FMCG. 

✔️Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại cùng các đồng nghiệp có tinh thần trách nhiệm 

cao. 

✔️Được định hướng và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng thông qua các buổi đối 

thoại liên tục cùng các Quản lý cấp cao. 

✔️ Lương thưởng - Phúc lợi hấp dẫn và được ghi nhận xứng đáng. 

 

c. Phòng ban mở tuyển & Địa điểm làm việc? 

 

✓ Khối Kinh Doanh - kênh thị trường toàn quốc (Sales - GT)  

✓ Khối Sản xuất  (Hồ Chí Minh, Bình Dương)  

 

d. Điều kiện ứng tuyển? 

 

❖ Với khối Kinh Doanh (Sales) 

 

✓ Là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp hoặc có ít hơn 1 năm kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp.  

✓ Sẵn sàng làm việc toàn thời gian từ tháng 1/2021. 

✓ Tốt nghiệp Đại học tất cả khối ngành Kinh Tế hoặc Kĩ Thuật. 

✓ Điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 6.0/10 hoặc 2.5/4.0 

✓ Nhiệt huyết, yêu thích nghề Sales. 

✓ Sẵn sàng đi công tác ở mọi tỉnh thành trên cả nước. 

 



❖ Với khối Sản Xuất (Operations) 

 

✓ Là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp hoặc có ít hơn 1 năm kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp.  

✓ Sẵn sàng làm việc toàn thời gian từ tháng 1/2021. 

✓ Có mong muốn phát triển nghề nghiệp một trong 3 mảng: Tự động hóa - Quản lý hệ thống 

sản xuất SAP - Mua hàng.  

✓ Tốt nghiệp Đại học.  

✓ Đối với các vị trí tại mảng Tự động hóa - Quản lý hệ thống sản xuất SAP: yêu cầu chuyên 

ngành Tự động hóa, Cơ Điện Tử, Điện – Điện Tử, Công Nghệ Thực Phẩm hoặc ngành Kĩ 

thuật tương đương. 

✓ Đối với các vị trí mảng Mua hàng: tất cả các khối ngành Kinh Tế. 

✓ Điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 6.0/10 hoặc 2.5/4.0 

✓ Sẵn sàng di chuyển và làm việc tại Bình Dương.  

 

e. Các vòng xét tuyển? 

Quy trình ứng tuyển và tham gia phỏng vấn nhanh chóng, dễ dàng: 
 
❖ Đối với khối Kinh Doanh:  

Vòng 1: Nộp đơn ứng tuyển tại https://bit.ly/FCVFresher2020 trước 23h59’ ngày 

20/10/2020 

Vòng 2: Phỏng vấn với bộ phận Nhân sự (11/2020)  

Vòng 3: “Thử thách tại thị trường” & “Phỏng vấn chuyên sâu” 

 
❖ Đối với khối Sản Xuất:  

Vòng 1: Nộp đơn ứng tuyển tại https://bit.ly/FCVFresher2020 trước 23h59’ ngày 

20/10/2020 

Vòng 2: Bài kiểm tra trực tuyến (10/2020) 

Vòng 3: Phỏng vấn với bộ phận Nhân sự (11/2020) 

Vòng 4: “Thử thách kinh doanh” & “Phỏng vấn chuyên sâu” 

      Hạn cuối nộp đơn vòng 1: 20/10/2020  

 
f. Cách thức ứng tuyển  

Nộp hồ sơ tại link https://bit.ly/FCVFresher2020 trước 23h59’ ngày 20/10/2020. 
 

Ngay sau đó, bật ngay chế độ “FOLLOWING” hoặc “SEE FIRST” tại Fanpage FrieslandCampina 
Vietnam Careers  để cập nhật thông tin mới nhất về chương trình mỗi tuần nhé! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FFCVFresher2020%3Ffbclid%3DIwAR2emyjhlgN0xcafupORd7lbVpd10lmQnmlzmMi1GiPsvqoP9Vt8u28xH4k&h=AT0InV17L0RJ0meXY3UVCA6nXeKu3GMIOmf5u8rMyYtksBHc_SQCuAptzAtPZN3kDNo-KykPWjMghxZKD5SG7Kw2XybJnKxz98YNKyXRl8XVS-bfmJWEHk0lxz-yJm31bciF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2R7Nu9DhLiV4chlQSVaUl_D1DoCx5JgpHMp5um8Zq0DAhOyXvp9y1yLQXwRU7cRDoVHSkz0jJ9LeTmyc4GHUCl6mjhjEGgrahsP99ZPdEiuF3ZPXndhjCQYx-PtVDe9iPtB-w2WnPYU_jkmrXgN6_eRUtOXfq7Yvej0S1uM4m-NEA76mJT3rrXw6s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FFCVFresher2020%3Ffbclid%3DIwAR2emyjhlgN0xcafupORd7lbVpd10lmQnmlzmMi1GiPsvqoP9Vt8u28xH4k&h=AT0InV17L0RJ0meXY3UVCA6nXeKu3GMIOmf5u8rMyYtksBHc_SQCuAptzAtPZN3kDNo-KykPWjMghxZKD5SG7Kw2XybJnKxz98YNKyXRl8XVS-bfmJWEHk0lxz-yJm31bciF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2R7Nu9DhLiV4chlQSVaUl_D1DoCx5JgpHMp5um8Zq0DAhOyXvp9y1yLQXwRU7cRDoVHSkz0jJ9LeTmyc4GHUCl6mjhjEGgrahsP99ZPdEiuF3ZPXndhjCQYx-PtVDe9iPtB-w2WnPYU_jkmrXgN6_eRUtOXfq7Yvej0S1uM4m-NEA76mJT3rrXw6s
https://bit.ly/FCVFresher2020?fbclid=IwAR2emyjhlgN0xcafupORd7lbVpd10lmQnmlzmMi1GiPsvqoP9Vt8u28xH4k
https://bit.ly/FCVFresher2020?fbclid=IwAR2emyjhlgN0xcafupORd7lbVpd10lmQnmlzmMi1GiPsvqoP9Vt8u28xH4k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FFCVFresher2020%3Ffbclid%3DIwAR2emyjhlgN0xcafupORd7lbVpd10lmQnmlzmMi1GiPsvqoP9Vt8u28xH4k&h=AT0InV17L0RJ0meXY3UVCA6nXeKu3GMIOmf5u8rMyYtksBHc_SQCuAptzAtPZN3kDNo-KykPWjMghxZKD5SG7Kw2XybJnKxz98YNKyXRl8XVS-bfmJWEHk0lxz-yJm31bciF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2R7Nu9DhLiV4chlQSVaUl_D1DoCx5JgpHMp5um8Zq0DAhOyXvp9y1yLQXwRU7cRDoVHSkz0jJ9LeTmyc4GHUCl6mjhjEGgrahsP99ZPdEiuF3ZPXndhjCQYx-PtVDe9iPtB-w2WnPYU_jkmrXgN6_eRUtOXfq7Yvej0S1uM4m-NEA76mJT3rrXw6s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FFCVFresher2020%3Ffbclid%3DIwAR2emyjhlgN0xcafupORd7lbVpd10lmQnmlzmMi1GiPsvqoP9Vt8u28xH4k&h=AT0InV17L0RJ0meXY3UVCA6nXeKu3GMIOmf5u8rMyYtksBHc_SQCuAptzAtPZN3kDNo-KykPWjMghxZKD5SG7Kw2XybJnKxz98YNKyXRl8XVS-bfmJWEHk0lxz-yJm31bciF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2R7Nu9DhLiV4chlQSVaUl_D1DoCx5JgpHMp5um8Zq0DAhOyXvp9y1yLQXwRU7cRDoVHSkz0jJ9LeTmyc4GHUCl6mjhjEGgrahsP99ZPdEiuF3ZPXndhjCQYx-PtVDe9iPtB-w2WnPYU_jkmrXgN6_eRUtOXfq7Yvej0S1uM4m-NEA76mJT3rrXw6s
https://www.facebook.com/FCVCareers/
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       ------------------------------- 

#FCVFRESHER2020 Bước vào con đường làm việc chuyên nghiệp sau 9 tháng  

Thông tin chương trình http://bit.ly/Information_FCVFresher2020 

Nộp hồ sơ trước 23h59’ ngày 20/10/2020 tại https://bit.ly/FCVFresher2020 

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

Career site:                             http://www.careers.frieslandcampina.com/  

Email:                                       Hr.recruit@frieslandcampina.com  

Phone:                                      028 3915 6256 - ext 200 (HR)  
#FCV #Fresher2020 #ViMotVietNamVuonCaoVuotTroi 
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