THỂ LỆ CUỘC THI

“HÀNH TRÌNH ĐAM MÊ”
Nhằm giới thiệu, củng cố và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho các bạn sinh viên để
có sự chuẩn bị tốt nhất cho con đường sự nghiệp trong tương lai và xây dựng thế hệ
tương lai hội tụ đủ tâm – tài – trí – đức cho đất nước, Công ty TNHH KD Lốp Xe
Bridgestone Việt Nam phát động cuộc thi: “Hành trình đam mê” hướng đến Chương
trình “Bridgestone Đồng Hành Cùng Sinh Viên Việt Nam diễn ra vào 29/05/2017 tại
trường Đại học An Giang.
Cuộc thi sẽ là một sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên giao lưu, học hỏi, khẳng định bản
thân với vai trò là người chủ tương lai của đất nước và là nền tảng vững chắc để các bạn trẻ
vươn cao, vươn xa thể hiện bản thân mình.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Các bạn sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trong độ tuổi từ 18 – 22 đang sinh
sống, học tập tại An Giang và các tỉnh lân cận khu vực Tây Nam Bộ
Ghi chú: Đối với các thí sinh đang sinh sống và học tập ngoài An Giang được vào
vòng bán kết, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại.

QUY TRÌNH CUỘC THI
VÒNG 1: KHỞI ĐỘNG TƯƠNG LAI

Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 25/04/2017 đến ngày hết ngày 20/05/2017
Thí sinh tham gia cuộc thi đăng ký và nộp C V về cho BTC bản tiếng Việt hoặc tiếng
Anh (những CV bằng tiếng Anh sẽ được cộng thêm điểm). CV trình bày có đầy đủ thông
tin cá nhân, sở thích, đòi hỏi tính sáng tạo cao và thể hiện được cá tính, phong cách, mơ
ước riêng của mỗi ứng viên với những yêu cầu đặc biệt sau:
- Vị trí ứng tuyển, ngành nghề
- Kinh nghiệm chuyên môn và mục tiêu nghề nghiệp
- Kỹ năng mềm cá nhân (tin học, ngoại ngữ,…)
- Các hoạt động ngoại khóa

Soạn email với tiêu đề “HÀNH TRÌNH ĐAM MÊ_Họ&Tên_Trường” . Trong nội
dung email cần ghi rõ
- Thông tin cá nhân
- Trường – khoa – năm đang học
Các bạn gửi hồ sơ như trên về cho chương trình qua email:
bridgestonevn.csr@gmail.com trước 24h ngày 20/05/2017
VÒNG 2: THÁI ĐỘ & ĐAM MÊ

Ban tổ chức sẽ tiến hành lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc có CV đạt tiêu chuẩn, chất
lượng và thu hút được nhà tuyển dụng nhất để tiếp tục tham gia vòng 2.
Ban giám khảo sẽ phỏng vấn trực tiếp lần lượt từng thí sinh trên cơ sở CV của từng
thí sinh gửi về.
Đặc biệt các thí sinh được chọn vào vòng 2 sẽ được tham dự workshop: “Vì sao phải
chọn tôi?” nhằm giới thiệu, củng cố và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho các bạn sinh
viên để có sự chuẩn bị tốt nhất cho con đường sự nghiệp trong tương lai
•

Lắng nghe chia sẻ từ diễn giả kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng

•

Phân tích và sửa chữa CV cá nhân

•

Tham gia trải nghiệm thực tế phỏng vấn tuyển dụng
VÒNG 3: TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH

Top 04 thí sinh xuất sắc nhất được chọn từ vòng bán kết sẽ tiếp tục bước vào vòng
chung kết của cuộc thi bao gồm 3 phần thi
•

Phần 1: Thí sinh hùng biện theo CV với yêu cầu từ chương trình

•

Phần 2: Đưa ra những nhận định, đánh giá của mình về các tình huống xã hội và
cộng đồng

•

Phần 3: Chất vấn với thành phần Ban giám khảo

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
•

01 Giải nhất: 7 triệu đồng + giấy chứng nhận và quà tặng

•

01 Giải nhì: 5 triệu đồng + giấy chứng nhận và quà tặng

•

02 Giải ba: 3 triệu đồng + giấy chứng nhận và quà tặng

•

06 Giải khuyến khích: 500 ngàn đồng + giấy chứng nhận và quà tặng
Giải thưởng đặc biệt

•

Top 4 thí sinh vào vòng chung kết sẽ được đặc cách vào vòng phỏng vấn xin việc
tại công ty Bridgestone sau khi tốt nghiệp

•

Top 10 thí sinh vào vòng bán kết sẽ được tham gia hoạt động CSR của công ty
Bridgestone

•

Top 10 thí sinh vào vòng bán kết sẽ được tài trợ tham quan nhà máy Bridgestone,
công ty Bridgestone hoặc hệ thống B-shop, B-select

Mọi câu hỏi về cuộc thi xin vui lòng liên hệ:




Điện thoại (Hotline): 0906 941 402
Fanpage: facebook.com/bridgestonevn.csr
Email: bridgestonevn.csr@gmail.com

