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WHAT

“Together we build up

talented seeds” program

is perfectly designed to

provide students with 3

professionally

educational packages as

below:

1. Hatch your soft skills

– Grab your future

2. Enhance your 

expertise – Enrich 

your career

3. Make attractive 

impression to 

employers

“Cùng nhau vun đắp hạt

mầm tài năng Việt” là

chương trình được thiết kế

hoàn hảo cung cấp cho sinh

viên 3 gói đào tạo, huấn

luyện chuyên nghiệp:

1. Nuôi dưỡng kỹ năng tác

nghiệp – Vươn tới tương

lai

2. Hoàn thiện chuyên môn

– Phát triển sự nghiệp

3. Nghệ thuật tạo ấn tượng

& chinh phục nhà tuyển

dụng

IT

IS

THE 

PROGRAM

CHƯƠNG TRÌNH

500.000 graduates/year

 63% unemployed

 37% refresh training

from employers

(Source: Ministry of

Training & Education,

2012)

500.000 sinh viên/năm

63% thất nghiệp

37% tái đào tạo từ

doanh nghiệp
(Nguồn: Sở Giáo dục-Đào

tạo, năm 2012)
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N Nestlé tự hào về đội ngũ chuyên

gia huấn luyện giàu kiến thức

chuyên môn & kinh nghiệm thực

tiễn. Thông qua các buổi hội thảo,

huấn luyện, đào tạo & tư vấn

chúng tôi mong muốn góp sức

mình hỗ trợ quí Trường giúp các

em sinh viên khám phá sức mạnh

tiềm năng & khai thác điểm mạnh

của chính họ, thu hẹp khoảng cách

về kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng

tác nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu

của doanh nghiệp ngày nay.
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Nestlé chính thức kí Biên Bản Ghi

Nhớ với trường Đại Học Sư Phạm

Kỹ Thuật ngày 17/09/2015 cùng

hợp tác tổ chức chương trình CSV

lần 1 mang tên “Cùng nhau vun

đắp hạt mầm tài năng Việt” với 3

gói đào tạo, huấn luyện chuyên

nghiệp. Tiếp nối thành công, công

ty Nestlé đã kí kết hợp tác với

trường cùng tổ chức chương trình

CSV lần 3 vào ngày 03/10/2015
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1. Báo cáo về ngày truyền thông

Ngày truyền thông: 17/09/2015

Số lượng sinh viên tham gia: khoảng

1500 sinh viên

Đại diện: 

- Anh Ngọc – Giám đốc nhà máy 

Nestlé

- Ban giám hiệu và thầy cô trường 

Đại học sư phạm kĩ thuật TPHCM

Phản hồi của sinh viên: xuất sắc
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2. Báo cáo về khóa học gói 1

Gói 1: Nuôi dưỡng kĩ 

năng tác nghiệp –

vươn đến tương lai

Giảng viên Nestlé

Sinh viên tham gia: 40 , Đánh giá khóa học: 4.4/5

Chủ đề: 
• Khám phá tiềm năng 

của bản thân để vươn 

đến thành công 

• Kỹ năng giao tiếp 

chuyên nghiệp

• Kỹ năng làm việc nhóm

• Kỹ năng thuyết trình

• Kỹ năng giải quyết vấn 

đề

• Kỹ năng quản lí thời 

gian

• Chị Trần Nguyễn Quỳnh 

Anh – Nhân viên Nhân 

sự 

• Chị Mai Thị Mộng Thu –

Nhân viên Nhân sự 

• Anh Nguyễn Viết Lâm –

Chuyên viên Nhân sự
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3. Báo cáo về khóa học gói 2

Gói 2: Hoàn thiện chuyên môn –

phát triển sự nghiệp Giảng viên Nestlé

Sinh viên tham gia: 100

Chủ đề: 
• Kỹ thuật SCADA 

• An toàn trong nhà máy sản xuất

• Quy trình tự động hóa trong nhà 

máy sản xuất

• Bảo trì, bảo dưỡng công nghiệp

• Hệ thống vận hành lò hơi và nhiệt 

lạnh trong nhà máy sản xuất

• Anh Hoàng Quốc Việt – Chuyên viên 

phòng cải tiến sản xuất

• Anh Lê Văn Qúy – Giám sát kỹ thuật

• Anh Tô Ngọc Vũ – Giám sát kỹ thuật

• Anh Trần Hải Phụng – Giám sát kỹ 

thuật

• Cô Nguyễn Thị Diễm Hồng – Giám

đốc an toàn, sức khỏe và môi trường

• Anh Đặng Văn Trang – Giám sát kỹ 

thuật

• Chị Hồ Thanh Tuyền – Giám sát kỹ 

thuật
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4. Báo cáo về khóa học gói 3

Gói 3: Nghệ thuật tạo ấn tượng & 

chinh phục nhà tuyển dụng Giảng viên Nestlé

Sinh viên tham gia: 50; Đánh giá khóa học: 4.3/5

Chủ đề: 
• Discover a manufacturing organization and 

structure

• Intellectual property Law and Labor Law

• Create a high impressive CV and Drive your 

career 

• Shine yourself and conquer the employers

• Show your professional image at workplace

• Power of business networking

• Mock Interview

• Nguyễn Văn Hưng – CUL DNF (2hrs)

• Nguyễn Công Luận – F&P DNF (2hrs)

• Nguyễn Thị Khánh Trà – QA DNF (2hrs)

• Đào Quang Minh – ENG DNF (2hrs)

• Trần Ngọc Tú – AG DNF (2hrs)

• Lê Minh Hiếu  – F&P DNF (4hrs)

• Huỳnh Kim Thủy – Legal HO (4hrs)

• Lê Thị Ngọc Phượng – HR BAF (4hrs)

• Nguyễn Thu – Hay Group (4hrs)

• Đoàn Bảo Châu – HR DNF  (12hrs)

• Huỳnh Hồng Thu Sang – HR DNF 

(32hrs) 
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5. NGÀY TỔNG KẾT

Địa điểm: Bù Gia Mập – Bình Phước

Tổng số sinh viên tham gia: 100 bạn

Hoạt động đội nhóm: tham,gia các hoạt động để ứng dụng những kĩ năng đã học như quản lí thời 

gian, giải quyết vấn đề, cách làm việc nhóm
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5. NGÀY TỔNG KẾT
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.

Chia sẻ cảm nghĩ về khóa học 

Sau 7 buổi tham gia khóa học “Shine yourself – conquer the best employers” do Nestlé Việt Nam tổ chức kéo dài gần 2

tháng, em cảm thấy đây là một khóa học bổ ích dành cho sinh viên trước khi bước chân ra khỏi cánh cửa của trường Đại

học để vào đời lập nghiệp. Khóa học đã giúp học viên có thêm kinh nghiệm sống, nắm bắt thêm những kiến thức về luật Lao

Động, về cách viết CV, định hình sẵn những câu hỏi liên quan đến phỏng vấn tìm việc, giúp em có thể bình tĩnh, tự tin trước

các nhà tuyển dụng. Không những vậy, khóa học này còn giúp học viên xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp cho bản

thân, trưởng thành hơn, tự tin hơn và còn giúp bạn dễ dàng mở rộng mối quan hệ trong cuộc sống. Em đã có thể năng động

hơn với cuộc sống nhiều màu này, mạnh dạn hơn khi đứng trước đám đông và không còn cảm giác run sợ, mất bình tĩnh

khi gặp các nhà tuyển dụng.

Một điều thú vị nữa là sau khóa học, chúng em được rèn luyện sức mình, kỹ năng băng rừng, lội suối và kết hợp với tinh

thần đồng đội và hơn thế nữa là vượt qua được chính mình khi tham gia chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm tại vườn Quốc gia Bù

Gia Mập. Thật vui và nhiều điều mới mẻ mang đến cho chúng em một kỹ niệm khó phai thời sinh viên.

Xin chân thành cảm ơn Công ty Nestlé Việt Nam cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã xây dựng nên nơi học

tập, một sân chơi vô cùng ý nghĩa và thiết thực cho chúng em!

Nguyễn Thị Phượng,Trường ĐH SPKT – sinh viên gói 3
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Ngày 03/10/2015, ngày đầu tiên của khóa học CSV, tôi vô cùng nao 

nức đến lớp, vì đây là lớp học mà tôi đã nổ lực rất nhiều để được tham gia. 

Sau thời gian đầu làm quen với các anh chị Nhân Sự và Đại sứ bên công ty 

Nestlé, các bạn đến từ các khoa trong trường và đặc biệt hơn là các bạn 

sinh viên đến từ trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Buổi học bắt đầu bằng 

việc giới thiệu nội dung chương trình mà chúng tôi, lớp học CSV với 50 

thành viên, sẽ phải trải qua trong toàn khóa học kéo dài 2 tháng. Nội dung 

chương trình tương đối nhiều với những chuyên đề mà tôi cho là vô cùng 

cần thiết cho một sinh viên như tôi, như: Cấu trúc và tổ chức của một nhà 

máy sản xuất, Luật Sở hữu trí tuệ và luật Lao động, Giá trị bản thân & bí 

quyết tạo sự khác biệt, Thuyết phục nhà tuyển dụng, Xây dựng hình ảnh 

chuyên nghiệp, Phỏng vấn giả định và Hoạt động Team building.

Ngày học đầu tiên diễn ra vô cùng thú vị, điều làm tôi ấn tượng nhất 

là hoạt động thảo luận nhóm mà các anh chị giảng viên yêu cầu. Dù không 

phải là lần đầu tiên tham gia làm việc nhóm nhưng ngày hôm ấy, tôi mới 

nhận ra một điều khác biệt là cách làm việc nhóm từ trước giờ mà chúng tôi 

thực hiện hoàn toàn chưa đạt được các tiêu chuẩn, yêu cầu mà một người 

làm việc chuyên nghiệp cần có, đó là: sự hợp tác và phân chia công việc, 

sự phối hợp giữa các thành viên và quan trọng hơn hết đó là sự kiểm soát 

về thời gian. Hoạt động thảo luận nhóm đầu tiên của nhóm tôi không đạt 

được những tiêu chí trên. Các anh chị giảng viên phân tích cho chúng tôi 

thấy những điều mà chúng tôi chưa làm được, các nguyên nhân, hiệu quả 

của sự làm việc theo nguyên tắc,…. Ngày học đầu tiên của tôi trôi qua 

nhanh chóng và vẫn còn nhiều điều hấp dẫn hơn đang đợi chúng tôi khám 

phá ở các buổi học sau.

Cứ như thế, chúng tôi, những thành viên CSV gói 3 năm 2015 đã

lần lượt đi qua các chuyên đề của khóa học vơi sự hướng dẫn trình bày

của các anh chị đến từ phòng Nhân sự, Bộ phận sản xuất, sự hỗ trợ của

các bạn đại sứ đến từ công ty Nestlé. Những ngày học tập thảo luận nhóm

vô cùng sôi nổi, hấp dẫn, những tiểu phẩm kịch, hài, những tình huống cây

nhà lá vườn diễn ra mà không có sự tập dợt nào từ trước lần lượt diễn ra

qua các buổi học.

Trên đây là cuộc hành trình của tôi để đến được với chương trình

CSV. Tôi sẽ mãi tự hào vì mình đã là một thành viên của chương trình. Còn

bạn thì sao? Đừng từ bỏ ước mơ và cố gắng, hãy tin rằng mai mắn và

thành công sẽ mỉm cười với những ai luôn nổ lực và cố gắng. Hãy thử đến

một lần, cùng tham gia và trải nghiệm chương trình “CSV – Together grow

Vietnamese talented seeds”. Sau đó, hãy viết thêm vào quyển nhật ký về

cuộc đời sinh viên của mình trang mới với chủ đề: “CSV – Hành trình

chinh phục ước mơ” các bạn nhé.

Sau cùng, xin thay mặt các thành viên của chương trình CSV 2015

gửi đến công ty Nestlé Việt Nam và các anh chị nhân viên của công ty, đặc

biệt là chị Ngọc Phượng, chị Thu Sang, chị Bảo Châu,…các bạn Đại sứ

của công ty đã dành thời gian, công sức của mình để quan tâm, tổ chức và

chia sẻ với các thành viên CSV những kiến thức và kinh nghiệm quý báu

của mình. Xin chúc Công ty Nestlé Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn

nữa trong sản xuất. Chúc các anh chị trong chương trình CSV dồi dào sức

khỏe, thành công và đón một mùa xuân an lành, hạnh phúc bên gia đình và

người thân.

Chia sẻ cảm nghĩ về khóa học 

Võ Hoàng Lam ,Trường ĐH SPKT – sinh viên gói 3
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Chia sẻ cảm nghĩ về khóa học 

Người ta nói “ Cuộc đời mỗi người như một cuốn thiên tiểu thuyết

muốn cuốn thiên tiểu thuyết ấy hoàn hảo trước hết phải biết hoàn

thiện mình”. Và trên hành trình ấy tôi may mắn gặp được người

hướng dẫn, người chỉ đường là các anh chị bên Nestlé – khóa

học kỹ năng mềm của chương trình” Cùng nhau vun đắp tài năng

Việt”. Đây là cơ hội cho tôi trải nghiệm môi trường làm việc

chuyên nghiệp, cùng những bài học bổ ích. Biến những ngày thứ

7 nhàm chán trở lên vô cùng ý nghĩa khi tôi có đại gia đình CSV

bên cạnh. Những giờ học mang lại cho tôi không chỉ những kỹ

năng, mà còn là những người anh, người chị, người đồng đội đi

cùng tôi suốt chặng đường dài. Tôi biết rằng khi tôi rời lớp học tôi

không còn là cô bé nhút nhát ngày nào nữa mà là con người đầy

tự tin, sẵn sàng xông pha và trải nghiệm. Bởi tôi đã chuẩn bị cho

mìnnh những vũ khí tuyệt vời nhất đó chính là những kỹ năng

mềm mà các anh chị Nestlé đã dạy.

Cảm ơn anh Lâm người luôn nghĩ ra các ý tưởng độc đáo để

“hành hạ” chúng em giúp chúng em trưởng thành hơn. Cảm ơn

hai chị dễ thương là chị Quỳnh Anh, chị Thu luôn gần gũi, chia sẻ

với chúng em như những người thân trong gia đình. Đặc biệt cảm

ơn anh/ chị nghĩ ra chương trình này để chúng em có một mối

lương duyên với Nestlé. Và cũng không quên cảm ơn công ty

Nestlé Việt Nam phối hợp cùng phòng Quan Hệ Công Chúng và

Doanh Nghiệp trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật tổ chức khóa học

tuyệt vời.

Bùi Thị Mai – Trường ĐHSPKT , Sinh viên gói 1
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