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Cơ hội trải nghiệm công việc sau khi giành giải cuộc thi Go 

Green in the City 

 

Từ sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân đến thực tập sinh của Schneider Electric Việt Nam sau khi tốt 

nghiệp đại học là một hành trình không quá dài nhưng lại chất chứa vô vàn những điều thú vị của Nguyễn 

Thị Thanh.  

  

 

Nguyễn Thị Thanh (bên phải) và bạn cùng nhóm nhận giải Women in Business 

  

Lần gặp gỡ này, vẫn cảm nhận ở em một tinh thần trẻ trung, vui tươi và tràn đầy năng lượng. Có lẽ khác 

biệt duy nhất chính là cảm giác mạnh mẽ, chín chắn của một thiếu nữ đã bắt đầu bước chân vào đời để 

chinh phục những ước mơ em từng ấp ủ. Cùng gặp gỡ để tìm hiểu về Nguyễn Thị Thanh - chủ nhân của 

giải thưởng danh giá Women In Business trong cuộc thi Go Green in the City - Giải pháp Xanh cho 

Thành phố, ở vòng Chung kết năm 2018 tại Atlanta nhé. 

  

* Chào bạn Nguyễn Thị Thanh, em vừa tốt nghiệp đại học thì đã trở thành thực tập sinh của 

Schneider Electric Việt Nam. Em có thể chia sẻ về cơ duyên rất thú vị này? 

  

https://duytan.edu.vn/
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- Đó là vào mùa hè năm 2017, khi em vừa kết thúc năm thứ 2 đại học. Ba năm đã trôi qua nhưng ký ức 

đầy hân hoan đó vẫn còn nguyên vẹn trong em.  

  

Sau khi được giảng viên ĐH Duy Tân giới thiệu về Tập đoàn Schneider Electric cùng với Cuộc thi Đổi 

mới Sáng tạo Sinh viên Toàn cầu thường niên của tập đoàn với tên gọi Go Green in the City - Giải pháp 

Xanh cho Thành phố, em đã quyết tâm tham gia thử thách sáng tạo này.  

  

Càng tìm hiểu em càng thấy rằng Go Green in the City là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên trên toàn thế 

giới thử thách bản thân, thông qua việc xây dựng các ý tưởng quản lý năng lượng hiệu quả góp phần bảo 

vệ môi trường. Năm đó, nhóm chúng em đã giành chức Vô địch Quốc gia. 

  

Đam mê với nghiên cứu này, chúng em tiếp tục tham gia cuộc thi một lần nữa vào năm 2018. Chính quyết 

định này đã trở thành hành trình đáng nhớ nhất trong những tháng ngày sinh viên tươi đẹp của mình. 

Cuộc thi này đã thu hút 2.840 thí sinh đến từ các trường đại học và cao đẳng ở nhiều nước trên thế giới 

như: Mỹ, Trung Quốc, Đức, Algeria, Indonesia, Brazil, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Canada,…  

  

Sau khi lọt vào Vòng chung kết Toàn cầu diễn ra tại thành phố Atlanta (Mỹ), chúng em đã cùng nhau 

trình bày ý tưởng về sản phẩm "Hệ thống phanh tái tạo chuyển đổi ma sát thành điện năng" của nhóm 

trước Hội đồng Giám khảo - cũng chính là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Schneider Electric. Họ thực sự 

chú ý đến ý tưởng của chúng em.  

  

Kết thúc hành trình đáng nhớ này, nhóm của em đã giành được giải thưởng Women In Business, phần 

thưởng dành cho Đội nữ xuất sắc nhất. Đây là 1 trong 3 giải thưởng quốc tế danh giá nhất của cả cuộc thi. 

Giải thưởng này đã khép lại một năm tuyệt vời của bản thân em với đầy ắp những trải nghiệm phi thường, 

cũng là ký ức tuyệt vời nhất khi là sinh viên ĐH Duy Tân. 

  

Ấn tượng và niềm tin về cách mà Schneider trao quyền cho thế hệ trẻ, khi có cơ hội em đã ứng tuyển 

thành công vào vị trí thực tập sinh tại Schneider Electric Việt Nam. Trước là để tìm hiểu sâu hơn về Tập 

đoàn, về các cuộc thi mà Schneider đang tiếp tục tổ chức để chia sẻ với các em sinh viên khóa sau, vốn 

thường hỏi em các kinh nghiệm tham gia thi, sau là để có thêm nhiều trải nghiệm, học hỏi kiến thức, kỹ 

năng làm việc từ một tập đoàn lớn để phục vụ công việc sau này. 

  

* Có ai là nguồn khích lệ em tham gia sân chơi quy mô này không? 

  

- Em thi đỗ vào ĐH Duy Tân với số điểm khá cao là 28,25/30 điểm nhưng thật sự những ngày đầu học đại 

học em vẫn khá là nhút nhát. Ngành học của em là Quản trị Kinh doanh chương trình American Degree 

Program (ADP) có hợp tác với ĐH Keuka, do đó phần lớn thời gian em được học với các giảng viên đến 

từ Mỹ cùng với khá nhiều giảng viên đến từ Đài Loan, Nga, Hàn,… Phong cách học tập rất mới ở đại học 
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cộng với sự động viên, hỗ trợ nhiệt tình của các thầy cô, bản tính nhút nhát luôn phân vân trước nhiều vấn 

đề của em đã nhanh chóng hoàn toàn biến mất.  

  

Hè năm 2017, được sự khích lệ của các thầy cô trong chương trình em học - chương trình American 

Degree Program (ADP) nên em đã mạnh dạn lần đầu đăng kí tham gia cuộc thi Go Green in the City.  

  

Trong quá trình trải qua các vòng thi, em cùng các bạn đã nhận được rất nhiều sự động viên, hướng dẫn 

tận tình cùng những lời khuyên bổ ích từ 2 thầy là Trần Nhật Tân - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất 

lượng & Khảo thí và thầy Hà Đắc Bình - Trưởng khoa Điện - Điện tử, ĐH Duy Tân để hoàn thiện thêm 

dự án của mình. 

  

 

Nguyễn Thị Thanh 
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Nguyễn Thị Thanh cùng các nhân viên của Schneider Electric Việt Nam 

  

* Hiện tại, công việc của em ở Schneider Electric Việt Nam là gì? 

  

- Em là thực tập sinh Talent Acquisition & Employer Branding (Chương trình Thu hút Tài năng & Xây 

dựng Thương hiệu Nhà tuyển dụng) thuộc phòng ban Nhân sự của Schneider Electric Việt Nam. Công 

việc của em có 2 mảng song song là Tuyển dụng và Phát triển Nội dung - Tổ chức các sự kiện để quảng 

bá về thương hiệu nhà tuyển dụng Schneider Electric nhằm thu hút thêm nhiều nhân tài. 

  

Schneider Electric là một tập đoàn đa quốc gia cung cấp các giải pháp kỹ thuật số tự động hóa và năng 

lượng nhằm mang đến hiệu quả trong sử dụng năng lượng và phát triển bền vững. Schneider Electric có 

hơn 137.000 nhân viên tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.  

  

Hàng năm, tập đoàn Schneider Electric luôn có những chương trình tuyển dụng lớn dành cho các bạn trẻ, 

đặc biệt là chương trình Schneider Electric Internship (Thực tập sinh) - chương trình đem đến cơ hội cho 

các bạn trẻ được trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp tại tập đoàn, tích lũy kinh nghiệm để có sự khởi đầu 

ý nghĩa cho sự nghiệp sau này. Những bạn trẻ năng động, có thành tích học tập tốt, có tiếng Anh tốt là 

những đối tượng được công ty "săn đón".  

  

Quy trình tuyển chọn của chương trình được xây dựng giống như những chương trình Management 

Trainee (Huấn luyện cấp Quản lý) gồm nhiều vòng khác nhau với cấp độ khó tăng dần. Em đến với 

Schneider Electric cũng qua chương trình tuyển dụng Schneider Electric Internship và sau khi trở thành 

thực tập sinh thì em lại may mắn được trở thành một trong những người tổ chức chương trình internship 

năm nay của công ty. Đây thực sự là một trải nghiệm quý giá đối với em! 
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* Những kiến thức học ở ĐH Duy Tân đã hỗ trợ cho em như thế nào để em làm việc tại đây? 

  

- Như em đã nói ở trên, em học ngành Quản trị Kinh doanh nhận bằng của ĐH Keuka thông qua 

Chương trình ADP tại ĐH Duy Tân. Quá trình học tập tại ADP thật sự đã giúp em rất nhiều trong việc 

phát triển bản thân. Vì chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nên trải qua 4 năm học dần 

dần khả năng tiếng Anh của em cũng được phát triển lên một cách tự nhiên. Các thầy cô của ĐH Duy Tân 

và ĐH Keuka đã luôn tận tâm trong việc giảng dạy chúng em.  

  

Không đào tạo theo lối lý thuyết suông, các thầy cô rất chú trọng đến việc rèn dũa các kỹ năng cho chúng 

em như: kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, phát triển dự án, tổ chức sự kiện, khuyến khích và tạo điều 

kiện để tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế, … 

  

Và em nghĩ chính những kỹ năng và những trải nghiệm sống động thời sinh viên tại ADP đã thật sự giúp 

em rất nhiều trong công việc tại Schneider Electric sau này. 

  

* Trước thời điểm các thí sinh chọn trường đại học, em có thể chia sẻ một chút quan điểm, đưa ra lời 

khuyên cho các em trong việc chọn ngành, chọn trường để có được những cơ hội tuyệt vời như mình? 

  

- Ngày trước, khi đứng trước ngưỡng của học đại học em cũng không biết chọn ngành gì, trường gì, tiếng 

Anh cũng không được tốt. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu về các trường học, nhận thấy trường có chương 

trình đào tạo chất lượng, phù hợp với sở thích của em nên em đã tìm đến ĐH Duy Tân.  

  

Đúng là em đến với chương trình ADP của ĐH Duy Tân như một cái duyên. Và thật sự cho đến bây giờ 

em vẫn luôn cảm thấy mình thật may mắn và biết ơn ĐH Duy Tân đã cho em Học bổng toàn phần theo 

học tại ADP. Khi nhìn lại, quả thật thời sinh viên tại ADP chính là khoảng thời gian sinh động nhất, đẹp 

đẽ và ý nghĩa nhất đối với em! 

  

Các bạn có thể xem thêm thông tin về Chương trình Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ của ĐH Duy Tân tại 

đây: ADP 

  

Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại: 

  

Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn ; http://nhaphoc.duytan.edu.vn ; 

  

http://adp.duytan.edu.vn/
http://tuyensinh.duytan.edu.vn/
http://nhaphoc.duytan.edu.vn/
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Điện thoại: (0236) 3653.561-3650.403 - Fax: (0236) 3650.443 

  

Điện thoại đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294.390 - 0905.294.391 

  

Email: tuyensinh@duytan.edu.vn ; 

  

Facebook: tuyensinhdtu; Zalo: 0905.294.390 - 0905.294.391 

  

ĐẠI HỌC DUY TÂN 

  

- 1 trong 500 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2020 theo QS Ranking. 

  

- Đại học thứ 2 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ. 

  

- Xếp thứ 3/4 đại học của Việt Nam (thứ 1659 thế giới) trên bảng xếp hạng các Đại học trên Thế giới - 

CWUR. 

  

- Xếp thứ 3/8 đại học của Việt Nam (thứ 1147 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP. 

  

- Xếp thứ 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2019. 

  

(Nguồn:https://tuoitre.vn/co-hoi-trai-nghiem-cong-viec-sau-khi-gianh-giai-cuoc-thi-go-green-in-the-city-

20200828162341662.htm?fbclid=IwAR2y4n9WwjKSx7XggVFZnUsX8f7aPbVfF0iawpcJUPOHj0oMAcN

6mUmSDkw) 

  

 


