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THƯ NGỎ
BẠN THÂN MẾN!

Vào thời điểm bạn cầm cuốn tạp chí này trên tay cũng là lúc Impactus chính thức tròn 1 năm tuổi, 1 
năm nhìn lại với nhiều sự kiện, phát triển. Khởi đầu chỉ với 2 Founder là anh Lưu Đình Hưng và chị Võ 
Minh Ngọc với ý tưởng xây dựng một lớp học tiếng Anh ứng dụng vào các kỹ năng làm việc chuyên 
nghiệp, cho tới nay Impactus đã xây dựng được một chuỗi giá trị trọn vẹn nhằm tư vấn và giúp các 
bạn trẻ nâng cao năng lực cá nhân và đủ khả năng tham gia vào các môi trường làm việc toàn cầu. 
Hơn 40 lớp học đã mở ra và gần 1000 học viên chỉ trong 1 năm hoạt động, trong đó đã có rất nhiều 
học viên ứng tuyển thành công vào các công ty, tập đoàn trong Fortune 100 và Fortune 500.

Mong muốn được chia sẻ nhiều hơn nữa những nội dung, kiến thức hay các câu chuyện để giúp các 
bạn trẻ có định hướng và trau dồi thêm kỹ năng của mình, Impactus đã cho ra đời cuốn tạp chí mà 
bạn đang cầm trên tay hiện tại. Với slogan “Insights for Your Global Career”, Impactus muốn đem lại 
một góc nhìn toàn diện về cơ hội dành cho những người trẻ, những người mới bắt đầu dấn bước 
vào con đường kiến tạo sự nghiệp và mong muốn đạt được những thành tựu rực rỡ sau 5 – 7 năm 
nhìn lại. 

Với tần suất phát hành hàng quý và các chuyên mục được tập trung vào các góc nhìn của những 
anh chị có kinh nghiệm, chia sẻ, cách xây dựng lộ trình nghề nghiệp, phát triển các kỹ năng chuyên 
nghiệp cho môi trường kinh doanh quốc tế, Impactus Magazine mong muốn sẽ trở thành một món 
ăn tinh thần và đem lại nhiều giá trị về mặt hiểu biết và giúp mọi người vận dụng những hiểu biết 
đấy vào trong sự nghiệp.

Là những số đầu tiên nên không tránh khỏi có những sai sót, vì vậy Impactus rất mong muốn nhận 
được những đóng góp, góp ý từ độc giả để ngày một hoàn thiện nội dung và xây dựng được cho độc 
giả một món ăn tinh thần trọn vẹn nhất. Mọi đóng góp xin gửi về hòm mail info@impactus.com.vn. 
Chúng tôi luôn tôn trọng và sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp của các bạn. 

Trân trọng, 
Impactus Team

WWW.IMPACTUS.COM.VN
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ĐIỂM TIN
JACK MA MANG ALIBABA ĐẾN KHÁM 
PHÁ “MỎ VÀNG” THANH TOÁN ĐIỆN 
TỬ TẠI VIỆT NAM

Năm 2017, Jack Ma đến Việt Nam với mục đích chính 
là tìm kiếm cơ hội tiếp cận “mỏ vàng” thương mại điện 
tử chưa được khai phá hết. Việt Nam có 54% dân số, 
tương đương 50 triệu thuê bao sử dụng smartphone, 
trong khi tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán 
chủ yếu. Đây là tiềm năng để thanh toán điện tử qua 
di động bùng nổ trong tương lai gần. 

Nhân dịp này, Alipay - ứng dụng thanh toán điện tử 
của Alibaba đã ký thỏa thuận chiến lược với NAPAS – 
đơn vị trung gian duy nhất tại Việt Nam vai trò là cổng 
kết nối với các tổ chức thanh toán quốc tế và mạng 
thanh toán Châu Á. Alibaba cũng định hướng hợp tác 
với một số công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực 
Fintech Payment để ứng dụng QR code trong thanh 
toán điện tử. 

ĐỒ HIỆU GIÁ BÌNH DÂN H&M ĐỔ BỘ 
VÀO VIỆT NAM 

Dân số trẻ chiếm tỷ trọng lớn, tăng trưởng ngành 
hàng thời trang lớn 20%/năm trong khi 80% dệt may 
Việt Nam lại dành để xuất khẩu, mức chi tiêu dành 
cho quần áo đứng thứ 3 chỉ sau chi tiêu dành cho 
thực phẩm và tiền tiết kiệm, tỉ lệ người Việt mê hàng 
hiệu đứng thứ 3 thế giới (theo kết quả khảo sát của 
Nielsen). 

Những lý do đó đủ thuyết phục các hãng thời trang 
ngoại khao khát thị trường Việt Nam. H&M cũng 
không nằm ngoài số đó. 11/11/, H&M chính thức mở 
cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, đón hơn 12,000 khách 
trong ngày mở bán đầu tiên. Thị trường bán lẻ Việt 
Nam sắp tới dự đoán cũng sẽ chứng kiến sự đổ bộ 
của F21 trong năm 2018.

MCDONALD’S “BẮC TIẾN” HÀ NỘI 

Đầu tháng 12, giới trẻ Thủ đô hào hứng đón McDonald’s 
- người khổng lồ đồ ăn nhanh khai trương cửa hàng 
đầu tiên tại Hà Nội sau hơn 3 năm hoạt động tại Sài 
Gòn. Địa điểm đẹp, lý tưởng, chất lượng đồ ăn tốt, 
dịch vụ khách hàng ổn, nhưng liệu chừng đó đã đủ 
để McDonald’s khác biệt và thắng lợi trong cuộc 
chiến cạnh tranh với hàng loạt các nhãn hàng đồ ăn 
nhanh khác? 

Khi mà sản phẩm cốt lõi của hãng là bánh burger 
- không hẳn là thị hiếu hay thói quen ẩm thực của 
người Việt, sức mua không đủ lớn, thị trường nhỏ thì 
việc tồn tại và phát triển vẫn là câu hỏi lớn dành cho 
McDonald’s.

SỰ KIỆN 2017

TỶ PHÚ THÁI LAN THÂU TÓM SABECO

Ngày 18/12/2017, 53,59% cổ phần của Sabeco, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn 
với tổng giá trị giao dịch tương đương 4,8 tỉ USD, đã được “vét” sạch, trong đó Vietnam Beverage 
- công ty mới thành lập tại Việt Nam thuộc sở hữu của tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi 
(cũng là ông chủ của hãng bia ThaiBev) mua lại 343,6 triệu cổ phần; 20.000 cổ phần còn lại thuộc 
về nhà đầu tư cá nhân Ngô Vinh Hiển (Hà Nội). 

Sabeco là doanh nghiệp bia nội địa lớn nhất Việt Nam với doanh số bán hàng năm 2016 chiếm 
gần 41% thị phần. Thị trường bia Việt Nam tăng trưởng đều đặn, đồng thời Việt Nam là quốc gia 
tiêu thụ bia lớn thứ 3 ở châu Á, nằm ở top 25 quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới. Do đó, 
Sabeco có sức hút rất lớn với các nhà đầu tư. Việc ThaiBev thâu tóm Sabeco hứa hẹn sẽ làm tăng 
thêm sự cạnh tranh vốn đã khốc liệt tại thị trường bia Việt Nam.

ĐẠI GIA BÁN LẺ 7-ELEVEN MỞ CỬA HÀNG 
ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM 

15/6, sau 4 tháng rục rịch tuyển dụng, 7-Eleven, 
chuỗi cửa hàng tiện lợi thành công nhất trong 
lịch sử thế giới đã đến T.P Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

So với Shop&Go, Circle K, Vinmart+, dù 7-Eleven 
chỉ là người đến sau nhưng Seven System Việt 
Nam - đơn vị nhượng quyền của 7-Eleven tại 
Việt Nam, tuyên bố 7-Eleven sẽ mang đến trải 
nghiệm mua sắm khác biệt và hiện đại với nhóm 
đối tượng chính được nhắm đến là nhóm khách 
hàng trẻ và trung lưu. Điểm độc đáo mà thương 
hiệu mang đến là 100 món ăn được làm mới mỗi 
ngày, thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam.
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Năm mới sắp gõ cửa, các cơ hội cũng vậy. Ngày 
7/12/2017, mạng tuyển dụng JobStreet (thành viên 
của SEEK ASIA - tập đoàn tuyển dụng lớn tại châu 
Á) công bố nửa đầu năm 2018 hứa hẹn bùng nổ với 
tỉ lệ tuyển dụng của doanh nghiệp tại Việt Nam đạt 
68%. Cơ hội tuyển dụng rộng mở hơn bao giờ hết.

Đồng thời với đó cũng là những thách thức. Năm 
2018, bạn sẽ cưỡi trên ngọn sóng khổng lồ mang 
tên “Cách mạng 4.0” đang càn quét tất cả các châu 
lục, với dự báo đến năm 2020 robot sẽ thay thế con 
người trong 5 triệu công việc. Những công việc 
tưởng chừng như “an toàn” nhất như nhân viên 
văn phòng, hành chính, sản xuất và thậm chí cả 
luật, cũng sẽ bị robot tấn công và chiếm lĩnh mạnh 
mẽ.          

Theo thống kê của Linkedin tháng 12 năm 2017, 10 
lĩnh vực tăng trưởng mạnh mẽ nhất tại trị trường 
Mỹ là: Quản lý, Sales, Truyền thông, Marketing, Khởi 
nghiệp, Lập trình Python, Phát triển phần mềm, 
Phân tích, Điện toán đám mây, Bán lẻ. Để trang 
bị cho tương lai từ nay đến năm 2025, lợi thế cạnh 
tranh của bạn là màn “song kiếm hợp bích” thần 
thánh giữa Kỹ năng mềm và Kỹ năng cứng về mặt 
công nghệ và kỹ thuật. Sau đây là 3 “vũ khí” - kỹ 
năng bí mật dành cho bạn:

XU HƯỚNG 
NGÀNH NGHỀ 
VÀ KỸ NĂNG 
ĐƯỢC SĂN 
ĐÓN 2018

1. TRÍ THÔNG MINH XÃ HỘI 
VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP 
Sẽ mất rất nhiều thời gian để robot 
đạt đến trình độ thuần thục kỹ năng 
mềm, có được trí thông minh cảm 
xúc và trí tuệ xã hội như con người, 
cũng như có năng lực làm việc trong 
môi trường giao thoa văn hóa. Bởi 
vậy chúng (tạm thời) chưa thể thay 
thế con người ở trí thông minh xã 
hội. 

Thông minh xã hội được thể hiện 
qua kỹ năng giao tiếp ứng xử bao 
gồm lắng nghe chủ động và giao 
tiếp bằng lời nói, có duy trì thái độ 
tích cực và biết cách gây dựng mối 
quan hệ. Ngoài ra, sự hiểu biết về 
phương tiện truyền thông mới và 
cách giao tiếp hiệu quả nhất cũng 
là kỹ năng “vàng” mà robot chưa thể 
đạt được trong một sớm một chiều.

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN: Quản lý, 
Truyền thông, Chuyên gia Marketing, 
Bán lẻ, Sales, Đại diện Chăm sóc 
khách hàng, Nhân sự

2. TÍNH TOÁN ĐỊNH LƯỢNG, 
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ 
CÔNG NGHỆ
Lượng thông tin mà doanh nghiệp 
phải tiếp cận và xử lý hàng ngày 
không ngừng tăng lên, do đó cách 
quản lý, phân tích và xử lý dữ liệu để 
không choáng ngợp trước nguồn 
thông tin đồ sộ là không thể thiếu. 
Đặc biệt, đối với người quản lý và chủ 
doanh nghiệp, chìa khóa để đưa ra 
quyết định tốt là khả năng suy nghĩ 
nghiêm túc và xử lý dữ liệu với các 
thông tin cần thiết. Do đó không 
ngạc nhiên khi kỹ năng liên quan 
đến tính toán định lượng và phân 
tích dữ liệu được nhà tuyển dụng 
đánh giá cao.  

Các kỹ năng này bao gồm khả năng 
xem xét các lựa chọn khác nhau, 
hiểu các sự kiện, đưa ra các giải pháp 
khắc phục và đưa ra kết luận hỗ trợ 
việc ra quyết định  cho kế hoạch và 
quyết định sản xuất kinh doanh. Bạn 
có thể tham gia các khóa học về 
toán học, thống kê và quản lý dữ liệu 
để phát triển kỹ năng này.

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN: Phát triển 
phần mềm, Chuyên gia phân tích 
hệ thống máy tính, Chuyên gia 
nghiên cứu thị trường, Chuyên gia 
Marketing, Chuyên gia phân tích tài 
chính, Phân tích dữ liệu

3. HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
Trong thế giới đang chuyển mình, 
những tiến bộ nhanh chóng gây 
khó khăn cho hệ thống giáo dục và 
giảng viên để mang đến những kiến 
thức mới nhất cho sinh viên. Từ đó 
dẫn đến nhu cầu mạnh mẽ về việc 
cách tân phương pháp học tập để 
bắt kịp một xã hội không ngừng đổi 
mới.

Ứng dụng công nghệ vào giảng dạy 
và học tập để luôn cập nhật kiến 
thức kịp thời đang là xu hướng phát 
triển mạnh mẽ. MOOC (Massive 
Open Online Course - Lớp học mở 
trực tuyến quy mô lớn) là mô hình 
giáo dục được ứng dụng rộng rãi cho 
dành cho mọi người học tập mọi nơi 
và mọi lúc. Các nền tảng giáo dục 
trực tuyến uy tín dành cho bạn gồm 
EdX, Coursera, Future Learn, Udemy 
và Khan Academy.   

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN: Kỹ năng 
cần cho mọi lĩnh vực, đặc biệt là Giáo 
dục 

“Năm 2018, bạn sẽ 
cưỡi trên ngọn sóng 
khổng lồ mang tên 

“Cách mạng 4.0” 
đang càn quét tất 

cả các châu lục, với 
dự báo đến năm 

2020 robot sẽ thay 
thế con người trong 

5 triệu công việc. 
Những công việc 
tưởng chừng như 

“an toàn” nhất như 
nhân viên văn phòng, 
hành chính, sản xuất 
và thậm chí cả luật, 
cũng sẽ bị robot tấn 
công và chiếm lĩnh 

mạnh mẽ.”BẠN ĐANG CƯỠI TRÊN NGỌN 
SÓNG NÀO NĂM 2018?

Làm thế nào để “bơi” mà “không chìm 
nghỉm” trên biển thị trường lao động 
đang vận động từng ngày? Bí kíp là “cưỡi 
trên những con sóng” bằng cách luôn 
nắm bắt những xu thế mới nhất.

Photo: Unsplash.com

Photo: Unsplash.com
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
TUYỂN DỤNG HẤP DẪN 
GIAI ĐOẠN ĐẦU NĂM
Đa phần các công ty lớn sẽ mở các chương trình tuyển dụng thường niên vào thời điểm đầu 
năm mới. Đây cũng được xem là thời điểm mà học viên từ các khóa học của Impactus “gặt 
hái” thành quả rầm rộ nhất. Dưới đây là một số chương trình hứa hẹn vô cùng hấp dẫn được 
các ứng viên săn đón đầu năm 2018 (lưu ý: các link kèm theo có nội dung áp dụng cho tất cả 
các năm, kể cả link cũ)

UNILEVER

Tên chương trình: Unilever future leader program 
(UFLP)
Thời gian: Tháng 2 đến tháng 4 hàng năm
Vị trí: Customer Development, Marketing, Finance, 
Human Resources, Supply Chain
Quy trình tuyển dụng:
Vòng 1: Online application & test (test tính cách qua 
game)
Vòng 2: Initial Interview (test 4 câu hỏi tình huống 
online)
Vòng 3: Assessment Center
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/2bxC6eB

FRIESLAND CAMPINA

Tên chương trình: Friesland Campina management 
trainee program
Thời gian: Tháng 1 đến tháng 3 hàng năm
Vị trí: Sales & shopper marketing, Consumer 
marketing, Operations, Corporate Affairs, Human 
Resources, Finance
Quy trình tuyển dụng:
Vòng 1: Application form (3 essays)
Vòng 2: Initial Interviews (qua Skype)
Vòng 3: Business challenge & Final interview (field 
work)
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/2BxQZde

VINGROUP

Tên chương trình: Nhà lãnh đạo tương lai
Thời gian:Tháng 2 đến tháng 4 hàng năm
Vị trí: Sales, Marketing, Customer Service, 
Housekeeping
Quy trình tuyển dụng:
Vòng 1: Nộp hồ sơ (tháng 2)
Vòng 2: Thi tuyển và phỏng vấn (tháng 3)
Chính thức đi làm (tháng 4)
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/2ekGZsg

DELOITTE

Tên chương trình: Fresh graduate
Thời gian: Tháng 1 đến tháng 3 hàng năm
Vị trí: Consultant
Quy trình tuyển dụng:
Vòng 1: Nộp hồ sơ
Vòng 2: Test (nghiệp vụ và bài luận ngắn)
Vòng 3: Phỏng vấn nhóm
Vòng 4: Phỏng vấn cá nhân
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/2mt4RNI

KPMG

Tên chương trình: Fresh graduate
Thời gian: Tháng 3 đến tháng 4 hàng năm
Vị trí: Consultant
Quy trình tuyển dụng:
Vòng 1: Hồ sơ
Vòng 2: Test (tiếng Anh, IQ, EQ)
Vòng 3: Phỏng vấn với HR
Vòng 4: Work simulation
Vòng 5: Phỏng vấn cá nhân
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/2v3fxmZ

Ernst & Young

Tên chương trình: Fresh graduate
Thời gian: Tháng 1 đến tháng 3 hàng năm
Vị trí: Consultant
Quy trình tuyển dụng:
Vòng 1: Hồ sơ
Vòng 2: Test (nghiệp vụ, kiến thức xã hội và bài luận 
ngắn)
Vòng 3: Phỏng vấn cá nhân
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/2BwZSUq

PwC

Tên chương trình: Fresh graduate
Thời gian: Tháng 3 đến tháng 4 hàng năm
Vị trí: Consultant
Quy trình tuyển dụng:
Vòng 1: Hồ sơ
Vòng 2: Test (tiếng Anh, phân tích số liệu và bài luận 
ngắn)
Vòng 3: Phỏng vấn nhóm
Vòng 4: Phỏng vấn cá nhân
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/2kZyHXh

http://bit.ly/2bxC6eB 
 http://bit.ly/2BxQZde
http://bit.ly/2ekGZsg
http://bit.ly/2mt4RNI
http://bit.ly/2v3fxmZ
http://bit.ly/2BwZSUq
http://bit.ly/2kZyHXh


ISSUE #01THE Y-WAVES  THE Y-WAVESJANUARY 2018 1514

KHAI XUÂN 2018:
CHUẨN BỊ BẢN THÂN CHO CÁC 
CƠ HỘI TUYỂN DỤNG LỚN VỚI 
KHOÁ HỌC BUSINESS ENGLISH 
COMMUNICATION

ĐỊNH HƯỚNG MÔI 
TRƯỜNG LÀM VIỆC 
TOÀN CẦU

Không chỉ là thứ tiếng Anh giao 
tiếp thông thường để “săn Tây”, 
các khóa học Business English 
Communication sẽ nâng cấp vốn 
tiếng Anh của bạn thành hành 
trang “kiếm tiền” - bạn có thể 
tự tin áp dụng trong công việc 
và giao thiệp trong môi trường 
chuyên nghiệp. 

Quy trình bài bản được đúc kết 
chắt lọc từ các chương trình đào 
tạo Business English hàng đầu 
của Oxford, Pearson, MacMillan 
English cùng học liệu đa dạng từ  
Harvard Business Review, TED 
Talk,  Forbes, The Economist… 
không chỉ có ích với các bạn có 
định hướng theo MNCs mà còn 
có thể áp dụng vào bất cứ công 
ty nội địa hay start-up thời đại 
mới.

MÔ HÌNH CONTEXT-
BASED VÀ CASE 
STUDIES

Xây dựng lớp học như một mô 
hình công sở ảo với các case 
study về problem solving, critical 
thinking,... thực tế tại môi trường 
công sở. Khoá học sẽ mô phỏng 
một cách chính xác nhất cho 
bạn hiểu cách giao tiếp, làm 
việc chuyên nghiệp tại một môi 
trường công sở toàn cầu sẽ như 
thế nào

Khóa học sẽ trả lời cho bạn câu 
hỏi “Làm sao và như thế nào để 
áp dụng các kiến thức vừa học 
vào tình huống thực tế?” 

Học viên làm việc theo nhóm 
hoặc cá nhân để thực hành 
“nóng” kiến thức giải quyết 
những bài tập thực tế ngay tại 
buổi học.

CAREER 
MENTORING

Ngoài đội ngũ giảng viên có kinh 
nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và 
làm việc tại các tập đoàn đa quốc 
gia. Đồng hành cùng bạn sẽ có 
các mentor - những cá nhân 
thành công và có kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tuyển dụng sẽ hỗ 
trợ 100% bạn trên con đường sự 
nghiệp, từ tìm kiếm cơ hội, viết 
CV, phỏng vấn, làm việc,..

Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn 
học viên tiếp xúc, học hỏi, đồng 
thời mở rộng “network” và tìm 
ra con đường phù hợp nhất của 
mình.

Đi trước một bước tức là bạn 
đã có thêm 50% lợi thế so với 
những “đối thủ” ngoài kia. Tại 
sao còn chần chừ mà không tự 
mình tạo nên 50% chiến thắng 

BẠN KHÔNG CÓ THỜI 
GIAN THAM GIA CÁC LỚP 
BUỔI TỐI HOẶC KHÔNG 
TIỆN ĐI LẠI?

IMPACTUS có lớp học 
Online dành cho bạn.

Truy cập:
www.impactus.com.vn

hoặc liên hệ fanpage:
www.facebook.com/
impactusenglishandcareer

Hotline: 096 488 6432

Dự định trong năm 2018 của bạn là gì?

- Chuẩn bị hành trang kỹ năng và ngôn ngữ để thi 
tuyển vào các tập đoàn đa quốc gia?
- Nâng tầm khả năng ngôn ngữ để tự tin trong 
mọi tình huống làm việc chuyên nghiệp?
- Hay đơn giản, bạn muốn tìm cho mình một 
phương pháp học ngôn ngữ thực tế, mới mẻ và 
không bị nhàm chán?

Những ngày đầu năm mới chính là thời gian hoàn 
hảo để THAY ĐỔI bản thân và TRANG BỊ cho mình 
những kĩ năng giao tiếp và làm việc trong môi 
trường quốc tế và chờ đợi những bước ngoặt đối 
với sự nghiệp của bạn trong năm 2018. 

Các khóa  Business English Communication sẽ là cơ 
hội tốt để bạn:

- Phát triển các kỹ năng giao tiếp không thể thiếu 
trong môi trường làm việc thực tế
- Xây dựng phản xạ và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 
tự nhiên qua các bài tập thực hành xuyên suốt và 
case thực tế trong môi trường làm việc đa quốc gia
- Nâng cấp toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 
lên mức thành thạo

Và QUAN TRỌNG hơn là: GIÚP bạn chuẩn bị một 
cách toàn diện nhất cho các cơ hội nghề nghiệp 
tại các công ty toàn cầu

VẬY ĐIỂM KHÁC BIỆT TẠI IMPACTUS LÀ GÌ?

3 ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA KHÓA HỌC 
BUSINESS ENGLISH COMMUNICATION

http://www.impactus.com.vn 
http://www.facebook.com/ impactusenglishandcareer
http://www.facebook.com/ impactusenglishandcareer


ISSUE #01THE Y-WAVES  THE Y-WAVESJANUARY 2018 1716

TOÀN CẢNH VỀ CƠ HỘI 
VÀ TRẢI NGHIỆM TẠI 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
MANAGEMENT TRAINEE

MANAGEMENT TRAINEE 
(MT) LÀ GÌ? 

MT là một chương trình giúp các 
MNCs nuôi dưỡng nhân tài, cung 
cấp cho họ kiến thức toàn diện và 
giúp học thăng tiến nhanh hơn 
trong sự nghiệp và cùng với đó là 
cống hiến nhiều nhất có thể cho 
công ty chủ quản – 1 case win – win 
tuyệt vời. Tuy nhiên, để có thể trở 
thành “tinh hoa” của các MNCs 
thì các bạn phải trải qua một quy 
trình tuyển dụng vô cùng gắt gao 
qua 6 vòng thi, từ viết CV và viết 
luận, rồi làm bài test, phỏng vấn, 
làm việc nhóm, thuyết trình cá 
nhân. Như năm mình thi MT cho 1 
công ty FMCG vô cùng hot thì khi 
vào đến vòng cuối cùng mình biết 
được thông tin là số lượng đăng ký 
trong năm nay là là 3000 hồ sơ, tuy 

nhiên số lượng tuyển vào thường 
không quá 15 người cho toàn bộ 
các phòng ban (tỷ lệ chọi là: 1 chọi 
180 – 200 ứng viên).

Sau khi đỗ MT, bạn sẽ được luân 
phiên làm việc ở các phòng ban 
khác nhau để có cái nhìn tổng quát 
cũng như giúp bạn hợp tác tốt hơn 
với các mảng khác của công ty 
khi trở thành leader, quá trình này 
thường mất từ 6 tháng – 2 năm tuỳ 
công ty. Với lộ trình rõ ràng, những 
MTers sẽ được kỳ vọng trở thành 
lãnh đạo cấp cao của công ty sau 
5 – 10 năm làm việc, một quá trình 
nhanh hơn rất nhiều nếu so sánh là 
bình thường bạn phải mất gấp 1,5 
lần thời gian đó để được tham gia 
vào hàng ngũ này.

TRỞ THÀNH MT THÌ 
LÀM GÌ?

Trở thành 1 MT, các bạn sẽ được 
học hỏi các kỹ năng phát triển 
cá nhân, khả năng lãnh đạo, tư 
duy tiếp cận và giải quyêt vấn đề, 
nói chung là được đào tạo 1 cách 
toàn diện cả trong nước lẫn nước 
ngoài. Và một điểm hấp dẫn đó 
là mức lương của 1 MT thường rất 
cao, cao gấp 2-3 lần so với mức 
lương của 1 bạn mới ra trường.

Thi tuyển MT vừa được coi là kinh 
nghiệm, vừa có thể nhìn nhận 
nó là một kỷ niệm đáng nhớ hay 
những bài học quý giá đầu đời 
vì nó cho bạn cơ hội học hỏi rất 
nhiều KỸ NĂNG trong quá trình 
tham gia thi tuyển và nếu bạn 
được chọn thì đây sẽ là bệ phóng 
lý tưởng cho con đường phát 
triển sự nghiệp của bạn.

Do được các MNCs đầu tư vô 
cùng nhiều về cả mặt chi phí lẫn 
nhân sự không chỉ trong khâu tổ 
chức thi tuyển mà còn trong khâu 
đào tạo sau đó (thường MT sẽ có 

các chương trình đào tạo riêng và 
người đào tạo là các nhân viên từ 
cấp độ Middle Management của 
công ty trở lên) nên đây có thể coi 
là chương trình đem lại nhiều lợi 
ích nhất có thể cho một sinh viên 
mới ra trường.

Thời điểm bắt đầu khởi động các 
chương trình MT chia ra làm 2 
giai đoạn trong năm. Thời điểm 
1, tầm tháng 3, tháng 4 – một số 
công ty như Unilever, PepsiCo, 
Vinamilk,… Thời điểm 2, tháng 
6 – 7 – Prudential, BP,… nhưng 
vài năm trở lại đây thì có một số 
công ty tổ chức MT vào cuối năm, 
từ tháng 10 – 12 như Manpower, 
Friesland Campina, BAT, thậm chí 
là cả Prudential. 

Ngay ở thời điểm hiện tại, Nestle, 
Heneiken, Mead Johnson đã bắt 
đầu mở đơn rồi, còn chần chờ 
gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký 
để khởi đầu cho những ước mơ 
và Impactus rất hân hạnh đồng 
hành cùng các bạn trên hành 
trình chinh phục giấc mơ này.

“Thời điểm bắt đầu khởi động các 
chương trình MT chia ra làm 2 giai đoạn 

trong năm. Thời điểm 1, tầm tháng 3, 
tháng 4 – một số công ty như Unilever, 

PepsiCo, Vinamilk,… Thời điểm 2, tháng 6 – 
7 – Prudential, BP,… nhưng vài năm trở lại 
đây thì có một số công ty tổ chức MT vào 
cuối năm, từ tháng 10 – 12 như Manpower, 

Friesland Campina, BAT, thậm chí là cả 
Prudential.”
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NĂM 2018, KHỞI SẮC 
SỰ NGHIỆP TRONG 
NGÀNH CHUỖI CUNG 
ỨNG, TẠI SAO KHÔNG?

Toàn cầu hoá, gia công phần mềm, thuê ngoài 
lao động quốc tế, kết hợp với tối ưu hóa chuỗi 
cung ứng nhằm giảm chi phí hàng hoá và tồn 
kho xuống và đẩy lợi nhuận tăng lên là lý tưởng 
của mọi doanh nghiệp. Do đó, vị trí của các 
chuyên gia chuỗi cung ứng trong các tổ chức 
đã tăng lên đáng kể, có thể ví như một chuyên 
gia lèo lái “con thuyền giá trị” của toàn tổ chức.
 
Nếu bạn quyết định đi theo con đường này, xin 
chúc mừng!  Bạn đang nắm giữ hằng hà sa số 
cơ hội phát triển nhiều nghề nghiệp đa dạng 
như trở thành chuyên viên dự báo nguồn hàng, 
hoạch định và điều phối nguồn nguyên vật liệu, 
lên kế hoạch sản xuất, quản lý hàng tồn kho, 
hậu cần (logistics), quản lý dự án, kho bãi, vận 
tải, lên kế hoạch sản xuất, thu mua, tìm nguồn 
cung ứng, quản lý nhà cung ứng xuất nhập 
khẩu…Lĩnh vực này mang đến rất nhiều cơ hội 
thăng tiến nếu bạn thực sự đam mê và muốn 
trở thành một nhà hoạch định chiến lược của 
doanh nghiệp.

Cấp gia nhập ngành (Entry-level jobs)
 
Các công việc tại vị trí Chuỗi cung ứng cung cấp 
cơ hội tuyệt vời cho các trẻ có được tầm nhìn 
toàn diện 360 độ về doanh nghiệp. Các vị trí đó 
là: nhân viên thu mua (purchaser), nhân viên lập 
kế hoạch (planner), điều phối viên (coordinator), 
chuyên viên phân tích chuỗi cung ứng (supply 
chain analyst) và các vị trí khác làm việc với các 
bộ phận Tài chính, Bán hàng, Nghiên cứu và 
Phát triển, Tiếp thị, Kỹ thuật, Quản lý chất lượng 
và các chức năng khác.
 
Quản lý cấp trung (Middle Management)

Vị trí quản lý cấp trung có thể kể đến như Quản 
lý Thu mua (purchasing manager) hoặc Quản 
lý lập kế hoạch (planning manager) hoặc Quản 
lý tồn kho (inventory manager) hoặc Quản lý 
nguồn chiến lược (strategic sourcing manager).  

Sau vài năm giữ vai trò quản lý cấp 
trung, bạn nên cân nhắc đến việc 
nâng cấp chức vụ của mình thành 
quản lý chuỗi cung ứng. Đồng thời, 
hãy đánh giá kỹ hơn chuỗi cung 
ứng của công ty bạn. Chức năng 
công việc của bạn có ảnh hưởng 
rộng đến toàn bộ chuỗi không? Việc 
mua hàng của bạn có thực sự có 
liên quan đến việc tìm nguồn chiến 
lược không? Vai trò lập kế hoạch của 
bạn có góp phần tối ưu hóa toàn bộ 
chuỗi? Khả năng là có thể bạn đã 
quản lý cả chuỗi cung ứng đó rồi và 
chỉ cần cập nhật chức vụ trên danh 
nghĩa của mình cho đúng với thực 
tế thôi.
 
Cấp Giám đốc Quản lý Chuỗi Cung 
ứng (Supply Chain Director Level)
 
Khi bạn đã trải nghiệm nhiều vai trò 
khác nhau ở cấp độ “nhập môn” và 
quản lý cấp trung - tức là bạn đã giữ 
vị trí mua hàng, phân tích và lập kế 
hoạch sản xuất, nguồn chiến lược 
và kiểm soát tồn kho, đã xuất sắc 
làm chủ nhiều chức năng của chuỗi 
cung ứng và được xem là chuyên 
gia của công ty, điều này đồng nghĩa 
với việc bạn có 80% cơ hội mà bạn 
đã đạt được vị trí giám đốc quản lý 
chuỗi cung ứng.
 
Trong một công ty lớn, Giám đốc 

chuỗi cung ứng có thể không phải 
là giám đốc của chuỗi cung ứng 
trong toàn bộ công ty, mà là Giám 
đốc chuỗi cung ứng theo khu vực 
địa lý cụ thể hoặc theo dòng sản 
phẩm.
 
Những cơ hội khác trong lĩnh vực 
Chuỗi Cung ứng
 
Khi đã đạt đến độ chín kinh nghiệm 
và có thành tựu đáng kể trong ngành 
chuỗi cung ứng ở cấp quản lý hoặc 
cấp giám đốc, bạn có thể lựa chọn 
theo đuổi sự nghiệp tư vấn - nơi các 
chuyên gia tư vấn chuỗi cung ứng 
rất được trọng vọng.

Một con đường sự nghiệp khác đang 
dần trở nên phổ biến hơn với các 
Quản lý chuỗi cung ứng là chuyển 
từ quản lý chuỗi cung ứng sang 
quản lý chung hoặc Giám đốc Điều 
hành. Bởi lẽ các nhà tuyển dụng đã 
ý thức được rằng, một nhà quản lý 
chuỗi cung ứng chuyên nghiệp dày 
dạn kinh nghiệm, dành cả sự nghiệp 
của mình để tối ưu hóa lợi nhuận 
cho công ty và tích hợp các yếu tố 
kinh doanh, tài chính, sản xuất, kỹ 
thuật ... hoàn toàn là sự lựa chọn lý 
tưởng cho vị trí điều hành toàn bộ 
hoạt động của doanh nghiệp.

“Logistics mang đến rất nhiều cơ hội thăng 
tiến và nếu bạn thực sự đam mê và muốn 
trở thành một nhà hoạch định chiến lược 
của doanh nghiệp thì đây chính là nghề 

nghiệp dành cho bạn.”
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GIẢI MÃ HIỆN 
TƯỢNG GÂY SỐT 
SHARK TANK

KHÁCH MỜI ẤN TƯỢNG 

Khi mà giới trẻ ngày càng hứng thú 
và đam mê khởi nghiệp, các doanh 
nhân thành đạt chính là những 
thần tượng để họ học hỏi. Và tầm 
ảnh hưởng của những “thần tượng” 
này chắc chắn cũng không hề kém 
những nghệ sĩ giải trí. Và Shark Tank 
đã hội tụ được đầy đủ các “thần 
tượng” này với sự tham gia chương 
trình của những nhà đầu tư tài giỏi, 
bản lĩnh và đầy kinh nghiệm trên 
thương trường.

Người xem chương trình sẽ thấy đây 
không chỉ đơn thuần là một chương 
trình truyền hình giải trí mà còn giúp 
họ học hỏi được rất nhiều thông qua 
các phân tích của các Shark về tình 
hình, chiến lược của các Start-up,… 
người xem sẽ thấy họ đang được 
nghe những câu chuyện thực tế, 
những kiến thức có tính ứng dụng 
cao giúp họ có thể vận dụng ngay 
lập tức cho công việc của mình.

TÍNH THỰC DỤNG 

Shark Tank thay vì nói đến những 
kiến thức hàn lâm, khó hiểu thì họ 
lại đề cập đến vấn đề cốt lõi, vừa 
thực tiễn nhưng vừa nhạy cảm, đó là 
“TIỀN”. Không chỉ nói về tiền mà còn 
là nói về rất nhiều tiền, những câu 
nói như “Tôi sẽ đầu tư cho em 23 tỷ” 
“doanh nghiệp của em có thể đảm 
bảo tôi thu hồi được vốn trong 2 năm 
không?” “Em có sẵn sàng làm thuê 
hoặc cắm nhà nếu doanh nghiệp 
của em kinh doanh thất bại?”,… 

Chính sự thực dụng này đã làm cho 
người xem thấy thay vì chỉ đề cập 
những khía cạnh màu hồng của khởi 
nghiệp, Shark Tank đang cho người 
xem thấy cả hai mảng màu sáng tối, 
cả sự khó khăn, tàn khốc và trái ngọt 
mà start-up được hưởng nếu doanh 
nghiệp của mình thành côngngay 
lập tức cho công việc của mình.

TÍNH TRANH LUẬN 

Trong 5 phút gọi được 3 tỷ, mô hình 
không mấy ấn tượng những vẫn gọi 
được vốn tiền tỷ, Start-up A đã quá 
tự phụ với ý tưởng của mình,…. Shark 
Tank đã rất khéo léo trong khâu 
biên tập, mở ra nhiều không gian để 
khán giả xem tranh luận. Đây chính 
là điểm đóng góp vào sự thành công 
của Shark Tank. 

Không sợ thất bại và cũng chẳng 
màng tới cái nhìn của những người 
xung quanh, nhiều bạn trẻ đã kiên 
quyết theo đuổi niềm đam mê của 
mình và biến nó thành cơ hội kinh 
doanh. Bên cạnh yếu tố lợi nhuận, 
sự sáng tạo, sức trẻ và ngọn lửa đam 
mê của các Start-up là những thứ 
không chỉ ghi điểm với các Shark mà 
còn với cả những người xem truyền 
hình.

Khác với các show truyền hình từ trước tới nay, với những 
người mẫu nóng bỏng hay những scandal lùm xùm để thu 
hút sự theo dõi của khán giả. Shark Tank đem lại rất nhiều 
những thứ lạ lẫm của một show truyền hình tại Việt Nam, 
từ các màn pitching nghẹt thở, những ý tưởng kinh doanh 
điên rồ đến những cá mập khát mồi sẵn sàng rót cả chục tỷ 
để săn các start-up. Chính những điều đấy đã tạo nên một 
nét rất riêng cho chương trình.

Chỉ sau một thời gian ngắn phát sóng, Shark Tank - Thương vụ 
bạc tỷ đã trở thành một trong những chương trình truyền hình 
hot nhất hiện nay với lượng tương tác ấn tượng. Tuy không phải 
là một chương trình giải trí nhưng độ hút khách của Shark Tank 
- Thương vụ bạc tỷ lại không hề thua kém bất cứ gameshow 
đình đám nào. Lý do vì sao vậy?

PITCHING CĂNG THẲNG

Điểm thu hút của chương trình nằm 
ở quá trình thương thuyết giữa Start-
up và Shark. Mở màn gọi vốn, Start-
up sẽ có màn trình bày ý tưởng trong 
5 phút, gọi là pitching – một kỹ thuật 
rất phổ biến của nước ngoài nhưng 
còn mới mẻ ở Việt Nam. Trong khi 
trình bày về dự án kinh doanh của 
mình, các Start-up sẽ nhận được rất 
nhiều câu hỏi từ các Shark. Vừa phải 
thể hiện sự thông minh, quyết đoán, 
vừa phải trả lời một cách rành rọt 
những câu hỏi từ những nhà đầu tư 
“khủng” là một điều không mấy dễ 
dàng đối với các Start-up trẻ tuổi. Sự 
đấu trí căng thẳng này đã kích thích 
được hứng thú từ khán giả.
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XÂY DỰNG
LỘ TRÌNH NGHỀ 

NGHIỆP 
CHO NGƯỜI MỚI 

BẮT ĐẦU

1. BẠN CÓ GÌ CHO 1 CÂU CHUYỆN? (BẠN ĐÁNH 
GIÁ BẢN THÂN NHƯ THẾ NÀO?)
Chặng đầu tiên trong việc xác định lộ trình nghề nghiệp: 

xác định bạn là ai và bạn đại diện cho hình ảnh, giá trị như 

thế nào. Điều này bao gồm hiểu rõ mối bận tâm của bạn 

ở đâu, mục tiêu và sự phù hợp với ngành hay vị trí mà bạn 

hướng tới.

Bước đầu, bạn tiếp cận và trả lời các câu hỏi đơn giản về 

bản thân:
- Học vấn, môn học yêu thích, sở 
trường nghiên cứu

- Hoạt động ngoại khoá từng 
tham gia, trách nhiệm từng 
đảm đương

- Sở trường và đam mê 
cá nhân 

- Cá tính nổi bật

- Giá trị bạn 
hướng tới 
và các ưu tiên  

Việc tự đánh giá giúp bạn nhìn lại bản thân một cách toàn 

diện, từ đó đưa ra chiến lược đối với lộ trình sự nghiệp  và 

tìm kiếm đâu là nơi bạn thuộc về để tỏa sáng giá trị bản 

thân.

Giống như quá trình thoát khỏi kén của một con bướm, 

quá trình khám phá bản thân của bạn có thể sẽ khiến 

bạn “lột xác” hoàn toàn từ tư duy, thái độ, lối sống, từ đó 

có một cuộc sống chất lượng và ý nghĩa hơn quá khứ rất 

nhiều. Đừng để bản thân phải hối tiếc vì đã làm điều này 

quá muộn.

2. LÀM SAO ĐỂ KỂ CÂU CHUYỆN CỦA BẠN THẬT 
HẤP DẪN?
Bản thân bạn là một câu chuyện. Sau khi xác định được 

bản thân và các giá trị cốt lõi của mình, xem như bạn đã 

thu thập đủ nguyên liệu để tạo ra cốt truyện hấp dẫn. Câu 

chuyện sẵn sàng để bắt đầu.  

- Lựa chọn tình tiết: Chọn tình tiết nào để đưa vào câu 

chuyện là quyết định của bạn và do đó, nó phản ánh “thế 

giới quan” của bạn. Có thể hai người cùng trải qua 1 sự 

kiện như nhau, nhưng người này lựa chọn kể câu chuyện 

đó, người kia thì không, bởi hai người coi trọng những giá 

trị khác nhau.

đó, người kia thì không, bởi hai người coi trọng những 

giá trị khác nhau.

- Công cụ kể chuyện (Click để xem mẫu tham khảo)

Bạn sẽ liên tục thay đổi và phát triển theo thời gian, do 

đó câu chuyện của bạn cũng vậy. Hãy nhớ luôn cập nhật 

phiên-bản-mới-nhất của bản thân để làm tươi mới câu 

chuyện đời mình nhé.

3. AI LÀ KHÁN GIẢ TIỀM NĂNG CỦA BẠN?  
     Bạn đã có một câu chuyện hay để kể. Kế tiếp là kể nó  

     cho ai. Điều này đồng nghĩa với việc bạn cần tìm khán 

giả để đưa câu chuyện của bạn lan tỏa rộng hơn - xây 

dựng các mối quan hệ xã hội hỗ trợ bạn thăng tiến trong 

sự nghiệp.

 Đi tìm khán giả & mở rộng các kênh thông tin

Ngoài người thân, bạn bè hay đồng nghiệp, bạn còn 

có thể tận dụng những tiện ích mà các công cụ xã hội 

như Facebook, LinkedIn để cập nhật thông tin, mở rộng 

mạng lưới quan hệ và kết nối với người cùng chí hướng, 

đối tác, nhà tuyển dụng…Hãy lưu ý xây dựng tiểu sử 

mạng xã hội của bạn trong sạch và đáng tin cậy.   

Tích cực & chủ động kết nối

Tham gia các hội, nhóm, câu lạc bộ, khóa học, sự kiện 

và hội thảo có chủ đề phù hợp với sở trường và lĩnh vực 

mà bạn đang theo đuổi cũng là cách đơn giản mà hữu 

hiệu để mở rộng mạng lưới mối quan hệ cũng như nhận 
được những thông tin quý giá cũng như thiện cảm từ 

họ. 

 

KẾT: Để xây dựng lộ trình sự nghiệp phù hợp với bản 

thân, bạn sẽ cần nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên 

sự đầu tư này chắc chắn sẽ đem lại lợi ích lâu dài và to 

lớn - giúp bạn định vị được bản thân và xây dựng sự 

nghiệp vững chắc.

-  Resumes/CV (pdf)

- Personal statements (Dùng trong xin học bổng, 

các chương trình giao lưu quốc tế)

-  Cover letters

-  Interview

-  Elevator pitch (pdf)

-  LinkedIn/social media profiles

-  Ngoại hình, khí chất (pdf)

LỜI GIỚI THIỆU 

Rời khỏi giảng đường Đại học, 
chúng ta bước vào thế giới thực 
tế với hàng loạt quyết định quan 
trọng phải đưa ra, một trong số 
đó là sự nghiệp. 

Hoang mang định hướng sau tốt 
nghiệp, choáng ngợp trước thế 
giới thực tế cạnh tranh khốc liệt 
ngoài giảng đường, nhiều bạn 
trẻ rơi vào một vòng xoáy vô định, 
không biết mình cần làm gì, phấn 
đấu ra sao trong sự nghiệp. Để rồi 
gắn bó với một công việc không 
mang lại nhiều giá trị chỉ vì nó đủ 
trang trải cho cuộc sống, mệt mỏi 
và chán nản vì chẳng biết đến 
bao giờ thì bậc thang sự nghiệp 
tiến lên nấc tiếp theo. 

Những vấn đề trên đều bắt nguồn 
từ thiếu định hướng và lộ trình 
nghề nghiệp dài hạn.

Mô hình với 3 giá trị: 
- Đánh giá bản thân;
- Xây dựng câu chuyện cá nhân;
- Gây dựng các mối quan hệ sau 
đây sẽ giúp bạn định hình lộ trình 
bản thân.

https://www.cmu.edu/career/documents/my-career-path-activities/resume-1.pdf
https://www.cmu.edu/career/documents/my-career-path-activities/elevator-pitch.pdf
https://www.cmu.edu/career/documents/my-career-path-activities/appearance.pdf
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NẾU NHƯ TÔI BIẾT KHI 
CÒN 22

Tuổi 22, đây là lúc bạn mới tốt nghiệp Đại học, bước chân vào thế giới thực tế khốc liệt và bắt 
đầu hành trình sự nghiệp của mình với gần như không có gì trong tay ngoài sức trẻ và kiến 
thức tích luỹ được tại trường Đại học. Đây cũng là thời điểm đánh dấu bước ngoặt của bản thân 
khi bạn chính thức đưa ra lựa chọn mang tính quyết định cho cuộc đời mình - con đường sự 
nghiệp. Nhiệt huyết, trẻ tuổi nhưng cũng nông nổi khiến đôi khi chúng ta có những quyết định 
chưa được sáng suốt. Để rồi bây giờ nhìn lại tuổi 22, có thể bạn sẽ thốt lên là “Ôi, nếu mình biết 
điều đấy năm 22 tuổi, mình đã…..”

Trong một chiến dịch của mình nằm trong chuỗi nội dung Career Orientation, LinkedIn (Mạng 
xã hội tuyển dụng chuyên nghiệp, nơi kết nối nhà tuyển dụng và các ứng viên cao cấp) đã làm 
một cuộc phỏng vấn với một loạt các nhân vật thành công với tự đề “Nếu tôi còn 22 - If I were 
22”. Rất nhiều các nhân vật thành công và có tầm ảnh hưởng toàn cầu đã rất hứng thú với việc 
chia sẻ lại kiến thức của mình, những điều họ ước giá mà mình biết vào năm 22 tuổi. 

Lắng nghe những chia sẻ của họ và rút ra những điều mà đáng ra chúng ta nên biết ở tuổi 22 
nhé

“Ở tuổi 22, bạn có rất ít những thứ để mất … Vì vậy 
đừng lo về điều tồi tệ nhất có thể xảy ra”

Juliet de Baubigny 
Kleiner Perkins Caufield & Byers
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JULIET DE BAUBIGNY
VENTURE CAPITAL PARTNER - KLEINER PERKINS CAUFIELD & BYERS

“Ở tuổi 22, tôi vừa tốt nghiệp Đại học tại Anh quốc và bắt đầu 
sự nghiệp của mình tại một trong các công ty nằm trong danh 
sách Fortune 50.

“Tôi có tất cả mọi thứ mình muốn: Tôi sắp được bổ nhiệm một 
vị trí lãnh đạo ở công ty, tôi vừa mua một chiếc xe mới, tôi kiếm 
được tiền và bố mẹ tôi rất tự hào. Thế nhưng điều đáng ngạc 
nhiên là tôi ghét cuộc sống đó” - bà chia sẻ

“Khi còn ở đại học, tôi là một học sinh xuất sắc và luôn luôn 
tham gia vào việc kết nối các ý tưởng và con người - từ các 
câu lạc bộ, các buổi quyên góp hay những trận đấu thể thao,” 
Baubigny chia sẻ. “Tôi yêu từng giây từng phút đó. Và điều 
tuyệt nhất là tôi nhận ra rằng tôi đang tạo ra cơ hội và kết nối 
mọi người với cơ hội.”. 

De Baubigny đã quyết định nghỉ việc sau đó và lựa chọn theo 
đuổi sự nghiệp là một Headhunter.

“Tôi có linh cảm rằng đây là hướng đi đúng cho sự nghiệp của 
mình. Nó đáng sợ và đầy rủi ro. Thế nhưng bây giờ, khi nhìn lại, 
tôi nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn tuyệt vời và đã định hình sự 
nghiệp và cuộc đời của tôi.”

“Ở tuổi 22, bạn có rất ít những thứ để mất … Vì vậy đừng lo về 
điều tồi tệ nhất có thể xảy ra”.

“Ở bất cứ độ tuổi nào, bất cứ cơ hội mới nào cũng có thể đáng 
sợ và nhiều rủi ro. Nhưng có lẽ tôi sẽ nói với mình ở tuổi đó 
rằng mọi thứ chỉ trở nên tệ hơn khi bạn lớn tuổi hơn và bắt đầu 
gánh thêm trách nhiệm. Nếu bạn muốn thử công việc đầy rủi 
ro nào đó, nếu bạn muốn học điều gì mới, nếu bạn muốn liều 
mình và thử thành lập một công ty - hãy làm điều đó ngay từ 
tuổi 22”.

IAN CALLUM
GIÁM ĐỐC THIẾT KẾ  - JAGUAR CARS

“Hãy đi nỗ lực hơn những người khác” Callum, Giám đốc thiết 
kế tại Jaguar và là tác giả của nhiều thiết kế xe hơi nổi tiểng của 
VW, Ford,... chia sẻ trên LinkedIn 

“Một điều mà tôi nhận ra trong những bước đầu của sự nghiệp 
đó là: nỗ lực và làm việc hơn người khác 10% và 10% này qua 
năm tháng sẽ dần dần tạo lên sự khác biệt mà bạn không ngờ 
tới - rồi đến một thời điểm bạn nhìn lại, bạn sẽ thấy bất ngờ vì 
bạn đã bỏ xa những người khác tới 100%”.

“Và nếu sự nỗ lực này của bạn chưa tạo ra được kết quả, hãy tin 
rằng nó sẽ tốt lên và đem lại hiệu quả”.

“Khi tôi mới bắt đầu công việc, tôi đã luôn nhủ với mình là: 
Đừng lo lắng, chỉ trong vòng 4 hoặc 5 năm, khoảng thời gian 
dường như có vẻ dài nhưng không dài một chút nào, bạn sẽ 
hoàn toàn ở một vị trí khác. Hãy tin tôi. Đấy là điều rất quan 
trọng mà chúng ta nên biết ở tuổi 22, nỗ lực hơn người khác 
10% và tạo ra sự khác biệt 100%”.

COLIN SHAW 
CEO - BEYOND PHILOSOPHY

“Ở tuổi 22, tôi ghét cay ghét đắng khi ai đó nói với mình rằng: 
“Bạn cần thêm kinh nghiệm cho công việc này”, Shaw viết.

“Thế nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng họ đúng … Tôi cần thêm 
kinh nghiệm để có quyết định đúng đắn”.

Shaw chỉ ra một số điều mà ông sẽ nói với mình thời trẻ:

“Bằng cấp là điều tốt, nhưng nó không đảm bảo thành công. 
Tôi đã gặp nhiều người tin rằng có đầy đủ bằng cấp là chắc 
chắn ai cũng phải tạo cơ hội cho họ. Nhưng thực tế không 
phải vậy. Nhiều người thông minh thất bại vì họ không nỗ 
lực. Theo kinh nghiệm của tôi, các chủ lao động muốn những 
người giỏi làm, không phải giỏi nói,” ông viết.

“Một trong những khả năng trọng yếu là áp dụng kiến thức 
của bạn để thực thi nhiệm vụ”.

“Không một ai thông minh hơn tất cả mọi người. Ban đầu, 
tôi nghĩ rằng việc của mình là biết tất cả mọi thứ và ra quyết 
định,” Shaw viết.

“Tôi dần nhận ra rằng công việc của mình là động viên mọi 
người, xây dựng một môi trường làm việc và cho họ khoảng 
trống để làm việc của mình.”

“Việc tuyển người thông minh hơn bạn là rất quan trọng vì họ 
sẽ làm cho đội ngũ của bạn mạnh hơn và công ty của bạn tốt 
hơn.”

“Chúng ta đều học từ nhau, và chúng ta mang những thế 
mạnh khác nhau vào cuộc. Khi đặt tất cả những thứ đó cạnh 
nhau, chúng ta có thể đạt được nhiều hơn nữa”.

CHIA SẺ CỦA BAN BIÊN TẬP 

22 tuổi là năm bạn nhận ra rằng mình còn 3 năm 
nữa để đạt mốc 25, mốc mà phần lớn chúng ta có 
những mục đích to tát để thực hiện.

- Mình muốn đi bao nhiêu nước trước năm 25 tuổi? 
- Mình muốn nói bao nhiêu thứ tiếng trước năm 25 
tuổi? 
- Mình muốn để dành được bao nhiêu tiền trước 
năm 25 tuổi?

22 tuổi, bạn nhìn vào những mục tiêu đó và thở 
phào: “Mình vẫn còn những 3 năm để thực hiện 
nó cơ mà.”. Nhưng sau đó bạn nhận ra tuổi 22 của 
mình đã trôi qua lúc nào mà không hay biết. Đừng 
lạc trôi, lãng phí tuổi trẻ. 

Đừng để tuổi 22 bay qua. Đừng để khi nhìn lại tuổi 
22 thì chúng ta phải nói câu “Giá như…” nhiều hơn 
là “Những năm tháng đó thật tuyệt vời!”
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BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA 
MỘT TRAINER

Tốt nghiệp tại Đại học Ngoại Thương, đã từng tham 
gia rất nhiều các cuộc thi, hội thảo quốc tế. Anh có 
thể chia sẻ cơ duyên nào anh trở thành MT & Sales 
manager được không?

Thời Đại học mình là một đứa lơ ngơ và không hề có định 
hướng cụ thể “Sau này mình làm gì, sau này mình muốn 
trở thành ai”. Sự thay đổi của mình đến từ câu chuyện của 
cô giáo dạy Kinh tế vi mô. “Tất cả chúng ta đều bị bủa vây 
bởi thế lực hàng tiêu dùng. Đừng nghĩ quá nhiều về chính 
trị đảng phái hay tài chính làm gì cho xa xôi. Hãy nghĩ tới 
những sản phẩm các em tiêu dùng hằng ngày, các em sẽ 
biết ai mới thực sự là người có ảnh hưởng lớn tới chúng ta”. 
Những câu nói của cô làm mình chột dạ và chú ý quan sát 
hơn tới những vật dụng hằng ngày mà mình chẳng mấy 
khi chú tâm tới. Tại sao một vài công ty lại nắm trong tay 
nhiều sản phẩm tiêu dùng tới vậy? Họ tác động vào việc 
mua hàng của mình ra sao? Những công ty này lớn tới mức 
độ nào? Cơ hội nào cho mình trở thành một phần “quyền

Traditional Trade và Modern Trade để thấu hiểu được thị 
trường, Insight khách hàng,.... Cuối quãng thời gian MT, 
các bạn sẽ hoàn thành 1 project lớn và thuyết trình trước 
ban lãnh đạo tổng công ty. Đây sẽ là bài thi quyết định 
đến việc bạn có hoàn thành chương trình MT của mình 
hay không

Được biết 1 MT trải qua 3 giai đoạn: on boarding, job 
rotation và giai đoạn cuối là anh sẽ chọn 1 bộ phận 
anh thích nhất để làm việc/dự án. Điều gì khiến anh 
nhớ nhất trong cả quá trình (Có thể là 1 bài học đắt 
giá hay kỉ niệm vui/buồn…)?

Điều mình nhớ nhất là giai đoạn job rotation và được đi 
thực tế thị trường. Với mình, mỗi khách hàng, mỗi kênh 
phân phối lại có 1 câu chuyện, 1 insight riêng. Mình được 
đi dến rất nhiều vùng nông thôn, có những khu vực điều 
kiện còn rất khó khăn, họ không có đủ tiền để trang bị 
những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho cuộc sống. 
Bọn mình được trao tận hay những miếng bỉm Huggies 
và hướng dẫn sử dụng cho bà con vùng khó khăn thật 
sự khiến mình thấy mình đang làm 1 công việc thực sự 
có ý nghĩa.

Có phải từ chính những trải nghiệm thú vị như vậy 
từ các chương trình MT nên sau đó anh đã tổ chức ra 
hẳn 1 lớp học tại Impactusf\ để hỗ trợ thi tuyển các 
bạn không?

Đúng là như vậy. Khóa Kickstart là khóa học đầu tiên 
trang bị cho các bạn kiến thức nền tảng về ngành hàng 
tiêu dùng, đào tạo những kỹ năng cần thiết, đặc biệt 
một số kỹ năng key như kỹ năng phân tích và giái quyết 
business cases, kỹ năng group discussion là những kỹ 
năng nhà tuyển dụng áp dụng trong quá trình thi tuyển. 
Các học liệu đào tạo đều là tài liệu đào tạo của các công 
ty đa quốc gia đang sử dụng cho nhân viên của mình, 
do đó đây sẽ là 1 khóa học hỗ trợ các bạn rất nhiều trong 
quá trình thi tuyến

Anh có thể chia sẻ thông tin về những chương trình, 
cuộc thi MT sắp diễn ra trong thời gian tới?  Từ đó anh 
có gợi ý 1 lộ trình chuẩn bị ứng tuyển cho các bạn ứng 
viên như thế nào?

Thời điểm ra Tết là thời điểm tập trung nhiều nhất các 
chương trình MT, đặc biệt là các công ty lớn như Unilever, 
Nestle, Cocacola, Vinamilk,...

Để chuẩn bị tốt, ngoài việc có 1 CV thật đẹp, các bạn phải 
rèn luyện tích cực các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm 
việc nhóm, xử lỹ vấn đề để tự tin trong các vòng thi tuyển, 
bên cạnh đó không ngừng trau dồi thêm kiến thức về 
ngành hàng, kiến thức về sản phẩm các công ty. 

Chúc các bạn thành công trong con đường sắp tới và 
Impactus mong sẽ được đồng hành cùng các bạn để 
góp phần trong sự thành công đó

Các cuộc thi Sales Trainee không đòi hỏi nhiều khả năng 
ngoại ngữ, thay vào đó sẽ tập trung vào kỹ năng giải 
quyết vấn đề, làm việc nhóm và tinh thần thải độ quyết 
liệt của ứng viên. Bởi vì, làm sales mà thiếu đi tinh thần 
chiến đấu trên thương trường thì coi như thất bại.

Còn đối với Management Trainee, bạn cần nhiều kỹ 
năng hơn, trong đó tập trung vào 2 kỹ năng quan trọng 
nhất là kỹ năng phân tích và kỹ năng leadership, đơn 
giản bởi vì các bạn sẽ được đào tạo để trở thành những 
nhà lãnh đạo tương lai của công ty. Các vòng thi của MT 
cũng nhiều hơn, thường kéo dài 5-6 vòng thay vì chỉ 3-4 
vòng như Sales Trainee.

Đã từng có kinh nghiệp làm việc lâu năm tại các tập 
đoàn đa quốc gia như Anheuser Busch Inbev (craft 
and draft beers) và Kimberly Clark (baby & feminine 
care), anh có lời khuyên nào cho các bạn lựa chọn 
công ty đa quốc gia (Ví dụ như theo sản phẩm mình 
thích hay văn hóa công ty...?)

Làm việc trong các công ty đa quốc gia có rất nhiều 
cái hay, bạn được đào tạo và phát triển một cách toàn 
diện, bạn được trả lương xứng đáng với những gì mình 
bỏ ra, có cơ hội phát triển những tổ chất để thăng tiến 
trong con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, mỗi một công 
ty có một phong cách làm việc và văn hóa riêng, đòi hỏi 
các bạn phải thực sự phù hợp với nó, nếu không cho 
dù chuyên môn tốt mà không thích nghi được cũng dễ 
dàng bị đào thải hoặc tự đào thải.

Chẳng hạn, môi trường các công ty bia thì các bạn 
thường dành nhiều thời gian đi thị trường vào buổi tối, 
công việc khá áp lực do các sản phẩm đặc thù là hạn sử 
dụng ngắn, phải bán hàng kết hợp giải quyết tồn cho 
khách hàng…. do đó rất áp lực. Do đó, khi quyết định vào 
1 công ty, bên cạnh chế độ đãi ngộ, các bạn nên tìm hiểu 
kỹ văn hóa môi trường công ty để xem nó có thực sự phù 
hợp với bản thân mình hay không.

Anh có thể chia sẻ 1 ngày làm việc điển hình của 1 MT?

Thực ra, MT không có 1 ngày làm việc điển hình, vì bản 
chất thời gian MT các bạn được luân chuyển qua nhiều 
phòng ban khác nhau, 3-4 tháng cho 1 phòng ban, công 
việc mỗi phòng ban lại khác nhau. Chẳng hạn, với phòng 
Sales, các bạn phải đi field trip rất nhiều, cả kênh  

Võ Quang Dũng

- Cử nhân Đại học Ngoại Thương

- MBA chuyên ngành Quản trị Chiến lược tại 

Plymouth University

- Account Manager tại Anheuser Busch Inbev

- Management Trainee và Sales Manager tại 

Kimberly Clark    

Hiểu được tham vọng của vô số những bạn nhiệt huyết với mong muốn trải nghiệm và cống hiến hết 
mình tại các tập đoàn đa quốc gia, anh Võ Quang Dũng - giám đốc kinh doanh tại Impactus đã đầu 
tư những dự án giáo dục của riêng mình để chắp cánh ước mơ Management Trainee của những người 
trẻ Việt Nam. 

Với kinh nghiệm thi tuyển và “chính chiến’ thành công tại các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng, chắc chắn 
cơ hội học tập và lắng nghe những chia sẻ của anh sẽ mang đến rất nhiều động lực cho các bạn. Và 
bây giờ, chúng ta hãy cùng đón nhận một bài viết cực tâm huyết về hành trình thi tuyển Management 
Trainee đúc kết từ chính những trải nghiệm của anh Dũng nhé!

lực” đang hiện hữu xung quanh mình? Mình bắt đầu tìm 
tòi về ngành “không mới nhưng không bao giờ lỗi thời” này. 
Và mình chợt yêu ngành Fast Moving Consumer Goods 
(FMCG) lúc nào không hay.

Anh có thể chia sẻ lộ trình thăng tiến để trở thành 1 
MT & Sales Manager trong FMCG?

Là một MT và đặc biệt trong ngành sales, bạn đã có một lộ 
trình thăng tiến định sẵn rõ ràng. Sau 1 năm đào tạo, bạn 
sẽ bắt đầu ở vị trí Sales Supervisor, quản lý 1 nhà phân phối 
với khoảng 10-15 nhân viên bán hàng. Sau đó,  tùy theo 
năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ thăng 
tiên lên các vị  trí như Area Sales Manager, Resional Sales 
Manager,.... với khoảng cách 2-5 năm cho 1 vị trí.

Những tố chất ứng viên cần có trong các cuộc thi 
Sales Trainee? Để ứng tuyển vào cách cuộc thi cạnh 
tranh hơn như Management Trainee thì cần bổ sung 
những yếu tố/kỹ năng gì?

“Tất cả chúng ta đều bị bủa vây bởi 

thế lực hàng tiêu dùng. Đừng nghĩ quá 

nhiều về chính trị đảng phái hay tài chính 

làm gì cho xa xôi. Hãy nghĩ tới những sản 

phẩm các em tiêu dùng hằng ngày, các 

em sẽ biết ai mới thực sự là người có ảnh 

hưởng lớn tới chúng ta”
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BẮT ĐẦU 
NĂM MỚI VỚI 
CÁC ỨNG DỤNG 
QUẢN LÝ CÔNG 
VIỆC “CÓ VÕ”

- Bạn có thường xuyên gặp vấn đề về trễ hẹn, trễ 
deadline, hay ngủ nướng? 
- Bạn có sử dụng quỹ thời gian trong ngày một 
cách hiệu quả? 

Dù là vấn đề cụ thể nào thì chúng cũng ảnh hưởng 
đến cuộc sống và thói quen sinh hoạt của bạn. Mình 
cũng hay “bám dính” vào điện thoại nên thường tải 
một vài cái app để quản lý bản thân tập trung làm 
việc hơn, sau đây là những apps giúp mình tăng 
hiệu quả trong công việc và quản lý bản thân:

ALARMY

Dành cho những bạn thích ngủ nướng, app này chỉ đơn giản là để tắt báo thức bạn buộc phải 
giải hơn 3 bài toán mới chịu ngưng và khi giải hơn 3 bài não đã kịp tỉnh rồi muốn ngủ cũng 
không được nữa (ngoài ra còn có nhiều cách tắt báo thức khác như chụp hình, lắc điện thoại 
45 lần...)

MOO-Q

Khi tải app này về mỗi ngày vào thời gian không xác định nó sẽ gửi cho bạn một bài trắc nghiệm 
nhỏ. Sau một thời gian (khoảng một tuần), nó sẽ gửi kết quả như bạn có khả năng tập trung ở 
thời điểm nào, thời gian nào bạn có thể nhớ thông tin nhanh nhất. Mình hay dùng nó để tạo ra 
thời gian làm việc hiệu quả nhất cho bản thân.



ISSUE #01THE Y-WAVES  THE Y-WAVESJANUARY 2018 3534

LIFE CYCLE

Đây là ứng dụng sẽ đo lường một ngày chúng ta đã dành thời gian cho việc gì, giúp mình kiểm 
soát lại bản thân và chỉ cần mất 2 ngày để app tự động nhập thông tin.

GOOGLE KEEP

Google Keep là một công cụ ghi chú đơn giản, nhẹ nhàng của Google. Người dùng có thể dễ dàng ghi 
nhanh những ý tưởng xuất hiện trong đầu và hồi tưởng lại dễ dàng cho dù bạn đang ở bất cứ đâu với 
Google Keep. Ứng dụng còn cho phép tạo danh mục liệt kê, tạo ghi chú bằng giọng nói hay chụp một 
bức ảnh và chú thích tương ứng. 

TODOIST

Todoist là một ứng dụng quản lý hoàn hảo giúp bạn không bao giờ bỏ lỡ các nhiệm vụ quan 
trọng của bản thân. Nó có rất nhiều các tính năng hữu dụng ví dụ như lập kế hoạch rõ ràng 
giúp bạn nắm được trình tự công việc. Ứng dụng còn sắp xếp danh sách công việc cần làm hiệu 
quả với nhiệm vụ con, nhiệm vụ ưu tiên,...

BEFOCUSED

App này dựa theo phương pháp Pomodoro - Phương pháp này ngắn gọn là làm việc 25 phút 
nghỉ 5 phút. Mình thường xuyên sử dụng app này vì nhờ nó mình tập trung cao độ hơn, không 
bị nhức đầu vì thời gian tập trung ngắn mà vẫn được nghỉ ngơi (dù tập trung chỉ 25 phút nhưng 
tích tiểu thành đại nhé).
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WWW.IMPACTUS.COM.VN

LƯU ĐÌNH HƯNG
Founder - Executive Director

Ngay từ khi mới bắt đầu vào trường Đại học tôi đã xác định 
mình có xuất phát điểm kém hơn đa số các sinh viên khác. Tôi 
học trường Đại học Thăng Long, một trường Đại học dù rất có 
tiếng trong công tác giảng dạy và đào tạo nhưng vẫn bị nhìn 
nhận và đánh giá dưới mác “Dân lập”. Do đó tôi xác định trong 
những năm Đại học tôi cần tập trung trong việc trui rèn bản 
thân  về khả năng ngôn ngữ, kỹ năng và kiến thức chuyên môn 
nhằm tạo dựng lợi thế cạnh tranh khi ra trường. Vì vậy vào thời 
điểm Đại học tôi rất tập trung vào phát triển khả năng ngôn 
ngữ, tham gia các hoạt động ngoại khoá và trau dồi kiến thức 
chuyên ngành bằng cách tham gia vào thị trường tài chính từ 
chứng khoán.

Nhờ sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng nên khi ra trường tôi không gặp 
nhiều khó khăn trong tìm việc. Thời điểm đấy tôi được nhận 
làm cho vị trí chuyên viên phân tích và tư vấn về thông tin tài 
chính trên truyền thông của một công ty Thuỵ Sỹ. Mức lương 
và đãi ngộ rất tốt cùng với tập huấn tại Châu Âu tuy nhiên do 
muốn thử thách hơn nên tôi đã tìm kiếm nhiều cơ hội khác 
nhau và ứng tuyển cho các công ty lớn hơn như Facebook, 
Google, Unilever, P&G,... Trải qua các vòng tuyển dụng khắc 
nghiệt của các công ty này, được gặp gỡ các ứng viên là du học 
sinh, ứng viên từ Singapore, Malay hay Indonesia, tôi mới thấy 
khoảng cách giữa ứng viên Việt Nam so với họ. Các ứng viên 
này vừa xuất sắc ở khả năng ngôn ngữ lẫn tư duy và kỹ năng 
công việc.  

Nhìn lại về thực tế khi tôi hỗ trợ tuyển dụng cho công ty, các 
ứng viên Việt Nam thể hiện ra là họ có thể tốt tiếng Anh nhưng 
thiếu kỹ năng cá nhân hoặc ngược lại. Chính sự mất cân bằng 
này khiến chúng ta bị thua kém so với các ứng viên quốc tế. Vì 
vậy tôi đã xây dựng và phát triển Impactus như một giải pháp 
giúp ứng viên Việt Nam giải quyết cả 2 vấn đề trên và nâng câo 
năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường lao động quốc 
tế. Đây chính là sứ mệnh lớn lao mà Impactus hướng tới gỉai 
quyết

VÕ MINH NGỌC
Founder - General Director

Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, tôi sang ANH học 
Master và kết thúc với tấm bằng Distinction – là một 
trong 20 sinh viên điểm cao nhất khoa – ngành Finance 
and Management. Tôi chọn ngành đấy thời điểm đó 
vì nghĩ “Đấy là xu hướng – ai cũng đang theo đuổi nó”.

Về Việt Nam, tôi cũng nỗ lực rải đơn cho các công ty tài 
chính – ngân hàng hàng đầu như HSBC, Prudential,,… nhưng 
đều không có kết quả như mong muốn. Sau đó tôi làm 
Researcher cho Savills – một tập đoàn về Tư vấn bất động sản.

Nhưng sau đó tôi thấy mình không hợp với công việc của một 
Researcher, công việc, thăng tiến dù đang tiến triển tốt nhưng tôi 
vẫn xin nghỉ và sau đó thử nhiều việc khác nhau. Sau vài năm tôi 
may mắn tìm ra được định hướng mà mình yêu thích và bắt đầu 
nghiêm túc trong từng quyết định liên quan đến công việc và 
dành nhiều công sức để phát triển sự nghiệp, xây dựng network, 
đồng thời tìm kiếm các giá trị mình có thể mang lại cho xã hội. 

Trong quá trình xây dựng Impactus, tôi nhận ra điểm chung 
của đa số các bạn trẻ, bao gồm sinh viên và người đi làm 
ở Việt Nam, đó là các bạn đều cực kỳ “lạc trôi” trong các 
quyết định sự nghiệp. Tôi lại nhớ đến mình trước đây, chỉ 
ước hồi ấy có người ở bên cạnh để chỉ cho tôi những điều 
như vậy, ngăn cản tôi khỏi những quyết định sai lầm, khiến 
tôi lãng phí bao nhiêu năm quan trọng của sự nghiệp. 

Vì vậy, tôi quyết định trở thành người mentor hướng dẫn, động 
viên, chia sẻ cho các bạn trẻ, để các bạn không còn bối rối, bế 
tắc, lạc trôi, mất phương hướng. Trong nửa năm, tôi đã giúp 
hơn 30 gương mặt trẻ sáng láng từ các trường Ngoại Thương, 
Kinh Tế, thậm chí đi du học, trở lại với con đường phù hợp của 
mình. Việc kinh doanh thuận lợi, rõ là vui rồi. Nhưng điều khiến 
tôi cảm thấy có ý nghĩa nhất là nhìn học viên tin tưởng và tỏa 
sáng trên con đường mình đã chọn, với sự hướng dẫn của tôi.
 

IMPACTUS 
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG, NHIỀU CÂU CHUYỆN

“Khởi sự với 2 
Founders nhiệt huyết, 
Impactus mong muốn 

nâng cao năng lực 
cạnh tranh của ứng 
viên Việt Nam, giúp 
họ trở thành những 

cá nhân nổi bật và là 
những nhân sự chất 
lượng trong thế kỷ 21”
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LỜI TỰA 

Chính thức thành lập từ tháng 
6 năm 2016, khởi đầu chỉ với 2 
người là anh Lưu Đình Hưng 
và chị Võ Minh Ngọc, cho tới 
nay Impactus Team đã phát 
triển với đội ngũ nhân sự gần 
15 người và cộng đồng Alumni 
hơn 300 học viên. 

Cùng The Y-Waves điểm lại 
một số hoạt động nổi bật của 
Impactus trong năm vừa rồi 
nhé.

Trong năm tới Impactus sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh hơn các 
hoạt động về chuỗi hướng 
nghiệp và đào tạo các kỹ năng 
cần thiết để các bạn có thể tự 
tin ứng tuyển vào các công 
ty, tập đoàn lớn. Hãy đón chờ 
thêm nhiều thông tin hấp dẫn 
và thú vị từ Impactus nhé.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm 
về Impactus tại:

Website: 
www.impactus.com.vn
Facebook: 
www.facebook.com/
impactusenglishandcareer/

“Không chỉ dừng lại ở việc 
cung cấp kiến thức. Các 
anh chị tại Impactus còn 

là những người đồng hành 
đắc lực, hỗ trợ mình triệt 
để trong việc chinh chiến 

các công ty khó nhằn nhất 
mà mình chưa bao giờ 
nghĩ mình sẽ có thể đặt 

chân vào”
-

Nguyễn Tiến Long
Daimler AG

ẤN TƯỢNG

IMPACTUS

IMPACTUS MỞ CƠ SỞ ĐẦU TIÊN 
TẠI ĐỘI CẤN

LỚP HỌC ĐỊNH HƯỚNG VÀ KHÁM PHÁ 
SỰ NGHIỆP RA MẮT

CLB TIẾNG ANH SPOTLIGHT TỔ 
CHỨC ĐÊM DIỄN OSCAR VỚI 
HOẠT ĐỘNG KỊCH ỨNG TÁC

HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP TẠI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

LỚP KICKSTART ĐẦU TIÊN TỐT 
NGHIỆP

IMPACTUS LÊN SÓNG VTV1 - CHƯƠNG TRÌNH 

CAFE KHỞI NGHIỆP
IMPACTUS LÊN SÓNG HANOI TV - CHƯƠNG 

TRÌNH KHỞI NGHIỆP

http://www.impactus.com.vn 
http://www.facebook.com/impactusenglishandcareer/
http://www.facebook.com/impactusenglishandcareer/
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IMPACTUS 2017

A YEAR IN REVIEW

42 lớp học
700 học viên

Đối tác tư vấn chuyên môn từ:
- Manpower
- ThyssennKrupp
- Kimberly-Clark
- Unilever 
- First Alliances
- MVV Media

Cố vấn chuyên môn
- Tomorrow Entrepreneurs Club (TEC FTU)
- AIESEC FTU
- English Club FTU

Hợp tác hình ảnh
- IPP IELTS
- Tomorrow Marketers

Tự hào đồng hành với sinh viên 
trong các chương trình

- Mastermind by English Club FTU
- Khởi nghiệp Kawai by Tomorrow 

Entrepreneurs Club FTU
- IP Challenge by IPC FTU 

- Global Passport by AIESEC FTU

NGUYỄN MỸ LINH
Học viên khóa: Foundation to  
International Career/Level 3 
Communication 
Công ty trúng tuyển: Maersk Line 
(Fortune 500)

“Sau khi học xong khóa Foundation, 
mình thấy tự tin hơn nhiều trong việc 
định hướng nghề nghiệp, nộp CV hay 
phỏng vấn. Ngày xưa rải đơn mong được 
một nơi gọi là may, nay phải từ chối 
phỏng vấn nhiều quá mình lại thấy ngại 
í. Nhưng vì mình rất nhất quán về định 
hướng công việc mà trước đây mình và 
chị Ngọc từng thảo luận, cộng với cái 
duyên với nghề, nên mình đã quyết định 
lựa chọn Maersk Việt Nam là nơi phát 
triển sự nghiệp lâu dài.”
Đăng kí học tại Impactus là một trong 
những quyết định tuyệt vời nhất năm 
2017 của mình. Yêu các anh chị và các 
bạn học Impactus nhiều nhiều.”

TRẦN HOÀNG KIM ANH
Học viên khóa: Foundation 
to International Career/Level 3 
Communication
Công ty trúng tuyển: H&M (Fortune 500)

“Trải qua một tháng với khóa học, dần 
lấy lại sự tự tin, thì cũng là lúc mình có dự 
định ứng tuyển vào một thương hiệu lớn 
trong ngành thời trang bán lẻ lần đầu 
tiếp cận thị trường Việt Nam – H&M. Áp 
dụng kiến thức mà mình học được tại 
Foundation, mình đã vượt qua cả buổi 
phỏng vấn ban đầu và buổi assessment 
mang tính quyết định cho vị trí Visual 
Merchandiser. Đây là một thử thách cực 
mới đối với mình, và mình hoàn toàn tự 
tin khi “kể công” lớn của Impactus trong 
“phi vụ” này!!! Có kiến thức thực tế, có 
định hướng rõ ràng & một hình ảnh tự 
tin nhất của mình, mình tin rằng bất cứ 
ai cũng có thể tìm được công việc mình 
có thể yêu và “wake up with” cả đời!
 
.”
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ĐẶNG QUANG VŨ
Học viên khóa: Foundation 
to International Career/Level 3 
Communication

Công ty trúng tuyển: Qatar Airways

“Môi trường học đầy tính ứng dụng 
là điều khiến mình tiến bộ nhất trong 
quá trình học. Vốn ngại nói, sợ nói sai, 
lúc đầu mình rất khó chịu khi cứ bị “ép” 
nói. Nhờ những lần đó mà mình gần 
như luyện được phản ứng tự tin ngay 
cả trong lúc phỏng vấn can go nhất.
Đây chính là những gì mình đã nhận 
được từ khóa học Foundation và 
Level 3 tại Impactus, mình được định 
hướng nghề nghiệp kỹ càng qua khoá 
Foundation và có được sự chuẩn bị 
về ngôn ngữ và các kỹ năng giao tiếp 
chuyên nghiệp như pitching, present, 
những thứ cốt lõi làm nên sự thành 
công của mình khi ứng tuyển cho 
Qatar Airways”

NGUYỄN TÚ LINH
Học viên khóa: Foundation to 
International Career
Công việc: Trợ lý giám đốc ST.319

Khoá Foundation sinh ra đúng là cứu 
tinh cho cuộc khủng hoảng tuổi…ra 
trường luôn ấy. Mình học Kinh tế nhưng 
vẫn đang hoang mang về ngành nghề 
để theo đuổi, mà cũng k rõ ngoài kia 
có những loại công việc gì vị trí gì cho 
mình làm. Học xong đúng vừa có cái 
nhìn bao quát về thị trường vừa học 
được cách viết CV, được các chị chỉ lỗi 
cho mà “Á Ớ” thấy mình sao trước giờ 
kém thế. Bây giờ nộp CV đi đâu cũng 
cứ ngắm mãi vì thấy cũng hơi xịn quá. 
Còn phỏng vấn thì take note liên tù tì 
các tricks hay ho. Học xong hơi hẫng 
vì muốn được học thêm nữa, nên vẫn 
follow cộng đồng Impactus thường 
xuyên để trao đổi và cập nhật cơ hội. 
Nói tóm lại là lạy giời Impactus đã kịp 
ra đời cho biết bao em thơ đỡ lạc trôi 
trong dòng người dòng nghề!

VÕ TUẤN SƠN
Học viên khóa: Foundation to 
International Career
Công ty trúng tuyển: UNICEF

“Mình thực sự tâm đắc với lộ trình học 
và thực hành một cách vô cùng bài 
bản và hiệu quả đã giúp mình tiến 
bộ lên một cách rõ rệt, từ các kỹ năng 
personal branding, pitching đến cách 
giải quyết một số tình huống phỏng 
vấn hay gặp. Mình không chỉ luyện tập 
ngay sau mỗi tiết học để được giảng 
viên góp ý ngay lúc đó mà còn tự luyện 
tập tại nhà khá nhiều. Đặc biệt, cuối 
khóa học mình còn được tham gia một 
buổi mock interview với một chuyên gia 
tuyển dụng nước ngoài. Nhờ những lần 
đó mà mình gần như luyện được phản 
ứng tự tin ngay cả trong lúc phỏng vấn 
can go nhất, chính những kiến thức và 
kinh nghiệm quý giá này đã giúp mình 
chinh chiến thành công với mục tiêu 
UNICEF

DƯƠNG HUYỀN THANH
Học viên khóa: Foundation to 
International Career
Công ty trúng tuyển: Money Lover

“Mỗi một buổi, bọn mình được học lí 
thuyết, rồi thực hành ngay sau đó để nhớ 
ngay và luôn. Trước đó, mình đã thấy tự 
tin với CV của bản thân, nhưng ngay sau 
buổi đầu tiên, CV của mình đã bị “dập” 
cho tơi tả. Bên cạnh đó, bọn mình còn 
được gặp những guest speakers cực 
“chất”, được tham gia mock interview 
và rút ra rất nhiều bài học cho bản thân. 
Buổi học kéo dài đến 9h, nhưng có hôm 
11h cả lớp mới tan vì cô giảng nhiệt tình 
quá, trò hăng hái quá, và guest speakers 
cũng “máu lửa” chẳng kém. Thậm chí 
khi một lớp khác vừa tan, thầy giáo của 
lớp đó cũng ở lại tham gia luôn buổi học 
của chúng mình. Impactus quả là nơi 
“biến những điều không thể thành có 
thể”.
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