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Ms. Nhân Cao – Head of Human Resources

DHL Supply Chain Vietnam

REACHING BEYOND

Thân chào các bạn sinh viên,

Chúng ta đã trải qua bốn kỳ báo E-Newsletter rất thú

vị giới thiệu về chương trình G500 và Văn hóa DHL.

Nhân cơ hội này, Ban biên tập gửi lời cảm ơn sâu sắc

đến tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn.

Tiếp theo đây, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các

bạn kỳ báo số 5, kỳ báo đặc biệt khởi động chương

trình G500 năm 2021 nhằm cung cấp đầy đủ thông

tin cần thiết giúp các bạn tự tin ứng tuyển vào

chương trình G500 Management Trainee 2021.

Với chứng nhận là một trong những Nơi làm việc tuyệt vời tại

Châu Á, chúng tôi tin rằng các bạn sẽ luôn có cơ hội tuyệt vời

để thử thách bản thân cũng như trải nghiệm tiềm năng phát

triển nghề nghiệp không giới hạn tại một tập đoàn dịch vụ

logistic hàng đầu thế giới.

Cuối cùng, tôi mến chúc các bạn nhiều sức khỏe, luôn vững tin vào bản

thân và hẹn gặp các bạn tại cuộc thi G500 Management Trainee năm

2021 của DHL Supply Chain nhé.



Quả là một hành trình đầy thử

thách và thú vị với nhiều trải

nghiệm khác biệt trong một công

ty hàng đầu thế giới về Chuỗi

cung ứng. Thật tuyệt vời!

Tin mình đi, việc tham gia

những dự án lớn nhỏ khác

nhau sẽ giúp các bạn phát triển

vượt bậc không những kiến

thức chuyên môn mà còn

những kỹ năng quản lý khác!

Với một chương trình huấn

luyện tiêu chuẩn toàn cầu cùng

sự dìu dắt tận tình của Ban

Lãnh đạo DSC Vietnam, Phụng

đã có cơ hội để học hỏi, tỏa

sáng và khẳng định bản thân

mình.

Bạn sẽ không thể trở thành nhà

quản lý giỏi nêu thiếu sự đồng

hành và thấu hiểu. Hãy cùng Vi

trải nghiệm công việc ca đêm, lái

xe nâng, kiểm đếm và sắp xếp

hàng hóa… với các anh chị nhân

viên kho.

Đây là bài học quý giá mà Vi sẽ

luôn ghi nhớ trong lòng.

Thật tuyệt đúng không? Bạn đã

sẵn sàng để nộp đơn chưa? 

Nhưng trước hết, hãy cùng

chúng tôi tham khảo những

thông tin tuyển dụng ở trang kế

tiếp nhé. Sẽ rất có ích cho các

bạn đấy!

Ở kỳ báo cuối này, mời các bạn

cùng chúng tôi một lần nữa gặp

gỡ các bạn Quản lý trẻ tài năng

của DHL Supply Chain 

Vietnam, những người đã được

tôi luyện và trưởng thành từ

chương trình G500 Management 

Trainee (G500 MT) các năm.

“ĐẦY THỬ THÁCH -

KHÓ TIN - THÚ VỊ” 

G500 – CHIA SẺ TỪ 
NGƯỜI TRONG CUỘC

là những nhận định chung của

những bạn khóa 2012 – 2018. 

Vậy còn cảm nhận riêng của mỗi

bạn thì sao? Hãy cùng lắng nghe

chia sẻ của các bạn ấy nhé!

Một cơ hội tuyệt vời giúp Thạnh

khai phá được năng lực bản

thân khi được đảm nhận nhiều

nhiệm vụ và thử thách tại các

phòng ban khác nhau.

VI NGUYỄN

WAREHOUSE SUPERVISOR

2018 TRAINEE

THẠNH NGUYỄN

SENIOR TRANSPORT MANAGER

2012 TRAINEE

THU HÀ
TPT FLEET TEAM LEADER

2018 TRAINEE

PHỤNG VĂN

KEY ACCOUNT MANAGER

2016 TRAINEE

QUỲNH NGUYỄN

TPT NETWORK SUPERVISOR

2018 TRAINEE



Mùa tuyển dụng chương trình Quản trị viên tiềm năng G500 – Management Trainee của

DHL đã đến. Hãy cùng chúng tôi điểm qua danh sách những việc cần làm trước khi khởi

động hồ sơ ứng tuyển các bạn nhé.

G500 NĂM 2021 - HƯỚNG DẪN ỨNG TUYỂN

Cuối cùng, cổng thông tin nhận đơn đã

chính thức mở. Cùng scan và nộp đơn tại

đây các bạn nhé. 03

Scan tại đây

để đọc các

bạn nhé

CÓ GÌ Ở CÁC SỐ BÁO NÀY?

• G500 là gì? Lộ trình phát triển?  kỳ báo tháng 7/2020

• Các điều kiện ứng tuyển & Quy trình tuyển dụng  kỳ

báo tháng 9/2020

• Trải nghiệm tham quan kho  kỳ báo tháng

11/2020

• Thử thách trong vòng “Phỏng vấn hội đồng” 

 kỳ báo tháng 01/2021

Đọc lại toàn bộ các số báo G500 – E-Newsletter từ tháng 3/2020

để chắc rằng bạn hiểu rõ Chương trình G500 của DHL Supply

Chain.01

02
Thường xuyên kiểm tra email cá nhân và theo dõi thông tin trên

website, fanpage của trường và các kênh tuyển dụng:

vietnamworks.com, linkedin.com, ybox.com, internship.edu, Vilas…

APPLY HERE



CUỘC THI VIẾT:

PRIZES

CONTACT

“Hãy kể chúng tôi nghe cảm

nhận của bạn sau khi đọc 5 kỳ

báo G500 E-Newsletter.”

10 bài viết hay, ý nghĩa với nhiều hình ảnh sống

động, sáng tạo sẽ nhận được 10 phần quà đặc biệt

độc quyền của DHL.

Định dạng bài viết: PDF

Email nhận bài: vn.dsc.recruitment@dhl.com

Thời hạn nhận bài: 29/04/2021

Nhanh tay lên các bạn nhé!

BAN TỔ CHỨC G500 MT

Email:

SĐT: 

DẤU ẤN G500 TRONG TÔI 

vn.dsc.recruitment@dhl.com

(+84) 2838 124 888 - 505 

mailto:vn.dsc.recruitment@dhl.com

