
 

 Chương trình TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRẺ lớn nhất trong năm của 

TẬP ĐOÀN REE: REE.S – NEXT GEN IN MISSION   CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG  

VỀ CHÚNG TÔI: REE là tập đoàn uy tín với hơn 40 năm phát triển xanh và bền vững, tiên 

phong trong các lĩnh vực: 

1. Dịch vụ M&E - Cơ điện công trình và Cơ Điện Lạnh 

2. Năng lượng tái tạo (Điện gió, năng lượng mặt trời, thủy điện...) 

3. Sản phẩm, dịch vụ số (IT Digital Transformation) 

4. Nước & Môi trường 

5. Phát triển & Quản lý Bất Động Sản 

“Một ngày làm việc tại REE sẽ như thế nào”: mời bạn tìm hiểu trên facebook fanpage của 

REE Corporation nhé. 

Tìm hiểu thêm về REE tại đây:  https://reecorp.com/pictures/20220315---ree---bao-cao-thuong-

nien-nam-2021.pdf 

REE.S LÀ GÌ? ĐIỀU GÌ ĐANG CHỜ BẠN KHÁM PHÁ? 

REE.S là chương trình chiêu mộ và đào tạo phát triển những tài năng trẻ do Tập đoàn REE tổ chức. 

Các cá nhân là sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc có ít hơn 1 năm kinh nghiệm - sẽ cùng nhau trải 

qua 4 vòng thi thú vị để chọn ra được 19 nhân tố “S” xuất sắc nhất gia nhập REE, tham gia hành 

trình đào tạo chỉnh chu và thực hiện những nhiệm vụ, dự án đặc biệt để bứt phá bản thân và vươn 

xa tầm vóc.. 

Điều đặc biệt của chương trình này, là có rất nhiều vị trí mảng Kinh tế, Tài chính, Kinh doanh 

quốc tế, Ngoại thương, Marketing là thế mạnh của FTU2. Bên cạnh đó, vì là tập đoàn đa ngành, 

mỗi nhóm ngành có tầm nhìn và trải nghiệm, thử thách riêng biệt, nên vào REE là cơ hội để các bạn 

không những được gặp, học hỏi từ các anh chị dày dặn kinh nghiệm của các vị trí/ phòng ban khác 

nhau, mà còn là từ nhiều nhóm ngành khác nhau, cơ hội xịn xò để bạn trải nghiệm và lĩnh ngộ 

kiến thức kỹ năng đa dạng nhất có thể. Hơn nữa, tất cả vị trí này đều có lương và được hưởng 

các quyền lợi hấp dẫn từ tập đoàn. 

  Các vị trí, lĩnh vực đang mở cho chương trình năm nay: 

 Engineering - Kỹ sư (dành cho sinh viên Chuyên ngành: Điện Công nghiệp/ Nhiệt lạnh/ Kỹ 

thuật Điện/ Cơ Điện Lạnh) 

 Project Sales - Sales dự án (Điện Công nghiệp/ Nhiệt lạnh/ Kỹ thuật Điện/ Cơ điện lạnh) 

 Trading - Thương mại kênh MT/ GT/ Digital... (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, 

Kinh tế, Kỹ thuật và bất kỳ chuyên ngành liên quan) 

https://reecorp.com/pictures/20220315---ree---bao-cao-thuong-nien-nam-2021.pdf
https://reecorp.com/pictures/20220315---ree---bao-cao-thuong-nien-nam-2021.pdf


 

 IT - Công nghệ thông tin (Phát triển phần mềm/ Embedded System/ Tester/ QA QC) 

 Marketing (Marketing, Báo chí Truyền thông, Quảng cáo/ sự kiện, Ngôn ngữ...) 

 Finance - Tài chính (Kinh tế/ Tài chính) 

 Accounting - Kế toán (Kế toán/ Tài chính) 

 Purchasing - Thu mua (Xuất nhập khẩu, Ngoại thương...) 

Chi tiết các vòng tuyển chọn được diễn ra như sau: 

12/04 – 18/05 Nộp đơn đăng ký – Quét mã QR hoặc click vào đường link: 

https://bit.ly/REE-S 

21/05             REE.S Assemble Day - Khởi động chương trình. 

22/05 – 17/06 Các vòng thi thú vị (Online test, phỏng vấn + thảo luận nhóm). 

01/07             Gia nhập biệt đội REE.S. 

 

Còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký ngay (thông qua đường link https://bit.ly/REE-S 

hoặc quét QR Code như bên dưới) và thường xuyên cập nhật Fanpage REE Corporation để 

được cập nhật liên tục những thông tin mới nhất của cuộc thi nhé! 

#REES #NextGenInMission #MissionPossible #ManagementTrainee  

#YoungTalentDevelopmentProgramme #Saigon #hochiminh #ReeCorporation  

https://www.facebook.com/hashtag/rees?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQzfnVK18BxZSuZq2dSOO-Q8-xksm8JFgj6aVfeGMkSpDocZYVfgG7_-RQXOMvZOvqn_MAgekduyvEjxbjD_VHRfkZpWMHbvcSG3WYkLDCBfmglesOhse42npybxEpwCH9D93xBP6W6pb1Zf2E1zCM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nextgeninmission?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQzfnVK18BxZSuZq2dSOO-Q8-xksm8JFgj6aVfeGMkSpDocZYVfgG7_-RQXOMvZOvqn_MAgekduyvEjxbjD_VHRfkZpWMHbvcSG3WYkLDCBfmglesOhse42npybxEpwCH9D93xBP6W6pb1Zf2E1zCM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/missionpossible?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQzfnVK18BxZSuZq2dSOO-Q8-xksm8JFgj6aVfeGMkSpDocZYVfgG7_-RQXOMvZOvqn_MAgekduyvEjxbjD_VHRfkZpWMHbvcSG3WYkLDCBfmglesOhse42npybxEpwCH9D93xBP6W6pb1Zf2E1zCM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/managementtrainee?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQzfnVK18BxZSuZq2dSOO-Q8-xksm8JFgj6aVfeGMkSpDocZYVfgG7_-RQXOMvZOvqn_MAgekduyvEjxbjD_VHRfkZpWMHbvcSG3WYkLDCBfmglesOhse42npybxEpwCH9D93xBP6W6pb1Zf2E1zCM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/youngtalentdevelopmentprogramme?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQzfnVK18BxZSuZq2dSOO-Q8-xksm8JFgj6aVfeGMkSpDocZYVfgG7_-RQXOMvZOvqn_MAgekduyvEjxbjD_VHRfkZpWMHbvcSG3WYkLDCBfmglesOhse42npybxEpwCH9D93xBP6W6pb1Zf2E1zCM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/saigon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQzfnVK18BxZSuZq2dSOO-Q8-xksm8JFgj6aVfeGMkSpDocZYVfgG7_-RQXOMvZOvqn_MAgekduyvEjxbjD_VHRfkZpWMHbvcSG3WYkLDCBfmglesOhse42npybxEpwCH9D93xBP6W6pb1Zf2E1zCM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hochiminh?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQzfnVK18BxZSuZq2dSOO-Q8-xksm8JFgj6aVfeGMkSpDocZYVfgG7_-RQXOMvZOvqn_MAgekduyvEjxbjD_VHRfkZpWMHbvcSG3WYkLDCBfmglesOhse42npybxEpwCH9D93xBP6W6pb1Zf2E1zCM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reecorporation?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQzfnVK18BxZSuZq2dSOO-Q8-xksm8JFgj6aVfeGMkSpDocZYVfgG7_-RQXOMvZOvqn_MAgekduyvEjxbjD_VHRfkZpWMHbvcSG3WYkLDCBfmglesOhse42npybxEpwCH9D93xBP6W6pb1Zf2E1zCM&__tn__=*NK-R


 

 

 


