
 

 

Dear <universities>,  
 

ASIA PACIFIC GRADUATE PROGRAM 2021 IS OFFICIALLY BACK! 
 
Asia Pacific Graduate Program (APGP) is a program specially crafted to groom young local talent to be future 
leaders for HEINEKEN by providing them with varied experiences, challenges and exposures that would 
accelerate their growth and career.  
 
DEPARTMENT TO APPLY: Commerce, IT, Legal 
 
REQUIREMENT: 

✔️ Candidate for all other functions: <=3 years of working experience and for Legal: <= 5 years of working 
experience 

✔️ GPA >= 7.0 or equivalents; 

✔️ Business English proficiency;  

✔️ Proven leadership skills and extra-curriculum involvement; 

✔️ Mobility and desire to work and live within Asia Pacific; 

✔️ Able to start working from May 2021. 

 
A LAUNCHING PAD FOR YOU : 

✔️ A 2-year rotational program; 

✔️ In-depth functional skill development; 

✔️ Exposure end-to-end business; 

✔️ Mentorship by experienced business leaders. 
 
HOW TO APPLY : 

 Visit the following link for more information and apply now: 
https://careers.theheinekencompany.com/APGP/content/Apply-Now/?locale=en_GB  

 Application opens: 28/09/2020 – 27/10/2020 
 
For more useful information and exciting events about the program, follow us on Facebook or LinkedIn 
 

                 

https://careers.theheinekencompany.com/APGP/content/Apply-Now/?locale=en_GB
https://www.facebook.com/HEINEKENVietnam
https://www.linkedin.com/company/heinekenvietnam/
https://www.facebook.com/HEINEKENVietnam
https://careers.theheinekencompany.com/Vietnam
https://www.linkedin.com/company/heinekenvietnam/


 

 

Kính gửi trường <tên trường>,  
 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 
ASIA PACIFIC GRADUATE PROGRAM 2021 CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN! 

 
Chương trình Quản trị viên tập sự Châu Á – Thái Bình Dương là chương trình dành riêng cho các bạn sinh viên 
có mong muốn khai phá tiềm năng và giành lấy cơ hội trở thành nhà lãnh đạo tương lại tại HEINEKEN Việt 
Nam.  
 
PHÒNG BAN MỞ TUYỂN: Phòng Thương mại (Commerce), Công nghệ thông tin (IT), Pháp lí (Legal) 
 
ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN: 

✔️Sinh viên năm 4 hay vừa tốt nghiệp không quá 3 năm kinh nghiệm; không quá 5 năm kinh nghiệm với bộ 
phận Pháp lí; 

✔️Điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 7.0/10 trở lên hoặc tương đương; 

✔️Có khả năng tư duy phản biện, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Kinh nghiệm lãnh đạo trong 
các câu lạc bộ, đội, nhóm là một điểm cộng; 

✔️Có khả năng và mong muốn được làm việc trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; 

✔️Có thể bắt đầu làm việc vào tháng 5/2021. 
 
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN ĐẶC BIỆT CHO CÁC BẠN SINH VIÊN: 

✔️ 4 dự án trong vòng 2 năm với cơ hội làm việc tại nước ngoài; 

✔️ Chương trình đào tạo chuyên môn chuyên sâu; 

✔️ Cơ hội tiếp cận và học hỏi toàn diện không giới hạn ở một bộ phận; 

✔️ Được dẫn dắt bởi các anh chị quản lí nhiều năm kinh nghiệm. 
 
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: 

 Ứng tuyển ngay tại: 
https://careers.theheinekencompany.com/APGP/content/Apply-Now/?locale=en_GB 

 Thời hạn mở tuyển: 28/09/2020 – 27/10/2020 
 
Để biết thêm các chia sẻ thú vị từ chương trình và các hoạt động hấp dẫn giúp ứng viên có thêm thông tin và 
hỗ trợ ứng tuyển, theo dõi fanpage chúng tôi tại đây: https://www.facebook.com/HEINEKENVietnam  
 
 

https://careers.theheinekencompany.com/APGP/content/Apply-Now/?locale=en_GB
https://www.facebook.com/HEINEKENVietnam

