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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG
“TỎA SÁNG TÀI NĂNG VPBANK” NĂM 2018
I. SỐ LƯỢNG, QUYỀN LỢI SUẤT HỌC BỔNG
Giải
thưởng
Học bổng
tài năng
Vàng

Học bổng
tài năng
Bạc

Số lượng
suất
học bổng
10

Giá trị
suất
học bổng
15.000.000

35

10.000.000

Quyền lợi
1. Được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ
2. Học tập tại Nơi làm việc hạnh phúc nhất Việt Nam
3. Tuyển thẳng Nhân viên Chính thức làm việc tại VPBank sau khi
tốt nghiệp nếu sinh viên có nguyện vọng
4. Được tham gia Nhóm “Cộng đồng tài năng VPBank”
5. Được tham gia chương trình “VPBank Tour”
1. Được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ
2. Học tập tại Nơi làm việc hạnh phúc nhất Việt Nam
3. Tuyển thẳng Cộng Tác Viên làm việc tại VPBank sau khi tốt
nghiệp nếu sinh viên có nguyện vọng
4. Được tham gia Nhóm “Cộng đồng tài năng VPBank”
5. Được tham gia chương trình “VPBank Tour”

II. ĐỐI TƯỢNG
Là sinh viên hệ chính quy năm 3, năm 4 tại các trường Đại học trên toàn quốc các Khối ngành Kinh tế,
Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán kiểm toán….đáp ứng các tiêu chí sau:
-

Điểm trung bình học tập năm gần nhất đạt từ loại Giỏi/Xuất Sắc

-

Có điểm rèn luyện Tốt

-

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin

-

Kỹ năng thuyết trình tốt

-

Thái độ hợp tác, tin cậy, tích cực

Ưu tiên:
-

Sinh viên giữ các chức vụ chủ chốt trong ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó, bí thư), trong Đoàn,
Hội, Câu lạc bộ….

-

Đạt giải trong các cuộc thi do nhà trường/Đơn vị khác tổ chức

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
1. Yêu cầu về hồ sơ
-

Thẻ sinh viên

-

Bảng điểm năm học 2017 - 2018 có dấu xác nhận của nhà trường

-

Các giấy tờ bổ sung: chứng chỉ, bằng khen,…tại các chương trình do nhà trường/đơn vị khác tổ chức

-

Bản giới thiệu cá nhân thể hiện nguyện vọng bản thân mong muốn nhận học bổng
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(Không giới hạn các hình thức thể hiện, định dạng docx, PDF, Power Point, Clip…)
2.

Đăng ký tham gia chương trình

Ứng viên dự tuyển thực hiện đủ 2 bước theo hướng dẫn dưới đây
Bước 1: Truy cập đường link và thực hiện bài Test online Tìm hiểu về VPBank tại địa chỉ:
http://bit.ly/hocbongvpbank2018
Bước 2: Ứng viên đăng ký tham gia chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ và lựa chọn 1 trong 2 hình thức nộp hồ
sơ dưới đây:

 Gửi email tới: hocbongtainang@vpb.com.vn

(Tiêu đề email ghi đầy đủ thông tin: họ tên, sinh viên trường, số điện thoai)
Ví dụ: Nguyễn Văn A – Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – 0123456789

 áng
IV. CÁC VÒNG TUYỂN CHỌN
1. Vòng 1: Đánh thức tiềm năng

(Tuyển chọn hồ sơ và chấm điểm Bài thi online Tìm hiểu về VPBank)
2. Vòng 2: Tài năng tỏa sáng
(Bài Test tiềm năng và thuyết trình theo chủ đề, thời gian dự kiến: từ 15/12 đến 20/12)
V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ
-

Danh sách ứng viên đạt qua các vòng tuyển chọn sẽ được VPBank thông báo như sau:
+ Công khai trên kênh Website tuyển dụng VPBank: https://tuyendung.vpbank.com.vn/
+ Gửi kết quả sinh viên giành được học bổng tới các trường giới thiệu
+ Gửi kết quả trực tiếp tới email cá nhân của ứng viên

-

Thời điểm công bố kết quả (dự kiến):
Vòng 1: 03-05/12/2018
Vòng 2: 20-25/12/2018

-

Tổ chức trao học bổng: Trước 28/12/2018

VI. PHỐI HỢP THỰC HIỆN
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Các
bước
Bước 1

Bước 2

Bước 3

Đối với Nhà trường
Hỗ trợ truyền thông Chương trình Học bổng tỏa
sáng tài năng VPBank 2018 trên Website, Fanpage
Hội sinh viên, diễn đàn câu lạc bộ trường…
1. Nhận đăng ký và giới thiệu tối thiểu 25 hồ sơ
sinh viên thuộc đối tượng tham gia chương trình
của VPBank.
2. Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và
thực hiện bài Test theo cách thức đăng ký ứng
tuyển đính kèm
Gửi danh sách giới thiệu tham gia và hồ sơ đăng ký
của sinh viên theo Mẫu số 02 đính kèm về
VPBank theo 1 trong 2 hình thức sau:
+ Gửi bản scan có đầy đủ chữ ký qua emai:
bichnn5@vpbank.com.vn
+ Hoặc gửi trực tiếp tới:
Ms. Nguyễn Ngọc Bích (Điện thoại:
024.73056600/Ext: 50 764)
Phòng Thu hút và Tuyển chọn nhân tài – Khối
Quản trị Nguồn Nhân Lực (Tầng 26 Tòa tháp
VPBank - 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian hoàn
thành
Trước 18/11/2018

Trước 20/11/2018

Trước 20/11/2018

Đối với Sinh viên

Sinh viên có thể
đăng ký tham gia
theo 1 trong 2 hình
thức:
1. Đăng ký trực
tiếp với trường:
- Nộp hồ sơ trực
tiếp với đại diện
trường
2. Đăng ký trực
tiếp với VPBank:
- Tự đăng ký theo
hướng dẫn tại mục
III

