
BUSINESS TRIP TO UNILEVER 

CƠ HỘI GIÚP SINH VIÊN TIẾP CẬN THỰC TẾ VÀ NẮM BẮT CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

 

Ngày 24/03/2015 mười sinh viên năm cuối có thành tích học tập suất sắc của 

ngành Quản lý công nghiệp Khoa Kinh tế cùng với các bạn sinh viên xuất sắc đến 

từ các trường ĐH lớn trên địa bàn TP.HCM đã tham gia chương trình “Business 

Trip To Unilever” (tạm dịch “Chuyến công tác đến Unilever”) do công ty TNHH 

Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức tại văn phòng công ty 156  Nguyễn Lương 

Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. 

 

 

Ở chuyến tham quan các bạn sinh viên được tìm hiểu cụ thể về các phòng 

ban thông qua việc tham quan văn phòng công ty, hiểu nhiều hơn về hệ thống 

“Supply Chain” ở công ty, cũng như có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với 

các anh chị lãnh đạo công ty thông qua chương trình “Talk Show” với ban lãnh đạo 

công ty.  



 

Chuyến tham quan còn giúp các em tiếp cận với các tình huống thực tế, rút 

ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn cũng như có cơ hội tiếp cận với 

những cơ hội việc làm quý giá tại Unilever. 

Business trip to Unilever mở ra những hướng tiếp cận thực tế mới cho sinh 

viên, và cũng phần nào gắn kết hơn hoạt động đào tạo của Khoa với nhu cầu của 

doanh nghiệp. Mong rằng sẽ có nhiều chuyến tham quan bổ ích như vậy trong 

tương lai (không chỉ tới Unilever mà còn những công ty khác) dành cho các em 

sinh viên Khoa Kinh tế nói riêng và sinh viên trường đại học nói chung trong 

tương lai. Các bạn sinh viên hãy cố gắng học tập và hoạt động phòng trào vì đó là 

tiêu chí để Khoa xem xét lựa chọn các ứng viên giới thiệu cho các công ty. 

 


