
  

INTERNSHIP PROGRAM AT YCH PROTRADE 
 
Founded in 1955, YCH Group is the leading integrated end-to-end supply chain partner to some of the 
world's largest MNCs and aspiring growth companies in the field of high technologies/electronics, 
chemicals/healthcare and consumer goods industry in the world. 
 
YCH PROTRADE is a JV agreement between YCH Group and Protrade in 2009. Head office is located at 
Dong An, Binh Hoa, Thuan An, Binh Duong. We have several warehouses, distribution centers and 
representative offices through Binh Duong, HCMC, Hanoi, Bac Ninh, Hai Phong.  With operations in 
Singapore, Malaysia, China, Thailand, Hong Kong, the Philippines and Australia, YCH's vision is to become 
a leader in Asia Pacific logistics. 
 
Batch II Internship program: Middle of October 2019 
Number of Internship: 20 
Locations:  

1. YCH Protrade head office: Dong An Quarter, Binh Hoa W., Thuan An Town, Binh Duong (13km 
away from Binh Trieu Bridge, 200m away from Ong Bo Bridge Toll),  

Requirements: 
1. CV in English 
2. English: good communication & writing 
3. Faculties related to Business Administration, Supply Chain Management, Industrial Systems 

Management, Transport Management… 
4. Junior Students; Senior students & undergraduate students  
5. Note clearly internship period (from month to month/year) 
6. Write down clear career objectives  
7. Academic rating: average good and above 

General program information: 
1. Internship period: 8-16 weeks (full time & working time)  
2. Introduction about YCH Protrade, update knowledge to students about supply chain service. 
3. Chance to apply academic knowledge from Universities to practice 
4. Be familiar with the warehouse, transportation and supply chain models at YCH Protrade 

(warehousing, sales, transportation ...) 
5. Be observed, guided on the job, participate in some of the stages in the supply chain of the 

company 
6. Will get to embrace professional working life in the environment of an international supply chain 

service company while explore the corporate culture of YCH Protrade. This can be extended to 
market 

7. Get knowledge about soft skills, joining-job-interview skills to be confident to apply for jobs 
 
Contact information: 
Ms. Tran Thi Thuy Anh – HR Supervisor: 
Email: thuyanh.tran@ych.com  
ĐT: 0274.3766.820 (Ext: 113) 
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CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TẠI CÔNG TY YCH PROTRADE 

Giới thiệu YCH Protrade:  

Được thành lập vào năm 1955, tập đoàn YCH là tập đoàn dẫn đầu trong việc cung ứng dịch vụ hậu cần khép kín và 
là đối tác chiến lược cho nhiều công ty sản xuất tiêu dùng lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao/điện 
tử, hóa chất/chăm sóc y tế và lĩnh vực hàng tiêu dùng... Với các hoạt động tại Singapore, Malaysia, Trung Quốc, 
Thái Lan, Hồng Kong, Philippines, Úc, Hàn Quốc, Việt Nam, tầm nhìn của YCH là nhắm tới việc trở thành một công ty 
hàng đầu trong lĩnh vực kho vận –vận tải tại châu Á Thái Bình Dương. 

YCH PROTRADE là liên doanh giữa tập đoàn YCH (Singapore) và Tổng công ty Sản Xuất – Xuất Nhập Khẩu Bình 
Dương - được thành lập từ tháng 12/2009. Trụ sở chính đặt tại khu phố Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương (gần trạm thu phí Cầu Ông Bố). Chúng tôi có các chi nhánh và văn phòng đại diện tại Hà Nội, 
Bắc Ninh. 

Đợt thực tập lần II năm 2019 dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 10/2019. 

Số lượng sinh viên: 20   

Nội dung chung thực tập: 
1. Đối tượng thực tập: sinh viên năm 3, 4, sinh viên đã tốt nghiệp (ưu tiên năm 4) 
2. Thời gian thực tập: 8-12 tuần (hoặc nhiều hơn 12 tuần, toàn thời gian) theo quy định của trường.   
3. Giới thiệu về YCH Protrade: Sinh viên làm quen với doanh nghiệp dịch vụ, môi trường làm việc tại YCH 

Protrade 
4. Làm quen các mô hình kho bãi, vận tải, chuỗi dịch vụ cung ứng tại YCH Protrade (kho bãi, vận tải,…) 
5. Áp dụng từ lý thuyết đến thực tiễn những kiến thức sinh viên được đào tạo tại trường 
6. Sinh viên được quan sát, tham gia thực tế làm việc một số khâu trong chuỗi dịch vụ cung ứng của công ty 
7. Sinh viên được giám sát & hướng dẫn những vấn đề  cơ bản liên quan đến hoạt động trong chuỗi dịch vụ 

cung cứng của công ty. 
8. Cơ hội mở cho các bạn sinh viên sau khi thực tập hoàn tất, nếu phù hợp có thể được tuyển làm nhân viên 

chính thức tại YCH Protrade. 
 II. Yêu cầu đối với sinh viên thực tập: 

1. CV tiếng Anh 
2. Ngành học, phân ngành nhỏ: Industrial Systems Engineering, Business Administration, Industrial 

Management, Supply Chain Management, Transport Management… 
3. Năm học (năm 3, 4…) 
4. Ghi rõ mốc thời gian muốn tham gia thực tập (tháng/năm – tháng/năm) 
5. Định hướng nghề nghiệp liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng hậu cần.  
6. Tiếng Anh: giao tiếp tốt (viết, nói) 
7. Xếp loại học tập: Trung Bình – Khá trở lên 

 III. Nơi thực tập:  
Trụ sở công ty, YCH Protrade, Khu phố Đồng An, Phường Bình Hòa, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương ( cách 
cầu Bình Triệu 13km, cách trạm thu phí cầu Ông Bố 300m),  

 IV. Nộp hồ sơ: 
CV gửi về email: Ms. Thúy Anh (HR Supervisor): thuyanh.tran@ych.com  
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