
Carlsberg Tomorrow Leaders Program 2020 
Mỗi bạn sinh viên tài năng là mỗi viên ngọc mà chương trình Carlsberg Tomorrow Leaders trân 

quý và nuôi dưỡng để trưởng thành. Giống như triết lí của bia: “Ấp ủ khát vọng, nung nấu đam 

mê…”, đến với Carlsberg Việt Nam, các bạn sẽ biến “khát vọng và đam mê” của mình trở nên 

thành công rực rỡ.  

CHÚNG TÔI LÀ AI? 

➢ Carlsberg là Tập Đoàn sản xuất bia lớn, được ra đời đầu tiên trên thế giới có hơn 170 năm 

lịch sử phát triển.  

➢ Hiện Tập Đoàn Carlsberg đang đứng Thứ Nhất tại thị trường Đông Âu, thứ Hai thị trường 

Tây Âu và là một trong ba tập đoàn Bia lớn nhất trên Thế giới.  

➢ Carlsberg là Công Ty bia duy nhất trong ngành hàng FMCG được xếp hạng thứ 6 trong 

2000 Công ty đa quốc gia danh tiếng trên thế giới được tạp chí Forbes bình chọn năm 

2017.  

➢ Tập đoàn Carlsberg có mặt tại 150 Quốc gia với 41 nghìn nhân viên tại 3 Châu lục và sở 

hữu 140 nhãn hiệu bia Quốc tế nổi tiếng như: Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, 

Holsten, Fassbrause, Afsana, Alivaria, Arsenal, Mitsne… và các nhãn hiệu có mặt tại thị 

trường Việt Nam: Huda, Huda ice blast, Huda gold, Halida, Halida export.  

 

TẠI SAO BẠN NÊN GIA NHẬP VỚI CHÚNG TÔI? 

• Carlsberg Việt Nam là công ty Bia đa quốc gia duy nhất trong ngành hàng tiêu dùng nhanh 

có trụ trở chính tại Hà Nội.   

• Trong thời gian đào tạo của chương trình, Các Quản trị viên tập sự có cơ hội tham gia các dự 

án Quốc Tế tại một số nước trong khu vực của tập đoàn Carlsberg.  

• Được cố vấn bởi các quản lý cấp cao trong suốt hành trình phát triển của chương trình.  

• Cơ hội mở rộng kiến thức ngoài kiến thức chuyên môn thông qua việc luân chuyển trải 

nghiệm thực tế tại các Phòng ban của Carlsberg Việt Nam 

• Chương trình đào tạo và phát triển trong vòng 24 tháng với thông điệp: MỞ RỘNG KẾT 

NỐI, ĐƯƠNG ĐẦU THỬ THÁCH 

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

CHÚNG TÔI TRAO BẠN CƠ HỘI NÀO? 

• Khối Chuỗi cung ứng: Phòng Sản Xuất (Huế) , Phòng Vận Tải, Phòng Cung Ứng (Hà Nội 

và Huế) 

• Khối Thương mại: Phòng Marketing, Phòng Kinh doanh. (Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, HCM) 

• Khối Hỗ trợ: Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính. (Hà Nội, Huế) 

 

ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN  

• Sinh viên tốt nghiệp Đại Học hoặc Thạc Sĩ có không quá 1 năm kinh nghiệm làm việc 

• Kết quả học tập trung bình (GPA) từ 2.8/4 hoặc tương đương; 

• Thông thạo Tiếng Anh 

• Khả năng tư duy và phân tích tốt 

• Có tiềm năng lãnh đạo  

• Có khả năng chịu áp lực cao. 

• Có khát vọng thành công 
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• Yêu thích ngành hàng Tiêu Dùng Nhanh. 

• Sẵn sàng gia nhập công ty từ 7.2020 

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 

• Hoàn thành hồ sơ ứng tuyển có đính kèm CV tại website: http://bit.ly/ctlp2020– Web đăng ký 

được mở từ 21/2/2020 tới 21/3/2020  

 

KÊNH THÔNG TIN: 

• Website: http://bit.ly/ctlp2020 

• Facebook: https://www.facebook.com/CarlsbergVNCareers/ 

• Email: tomorrowleaders@carlsberg.vn 
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