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Quy Trình
Tuyển Dụng

Làm thế nào tôi có thể ứng tuyển

cho chương trình? Quy trình tuyển
chọn ứng viên diễn ra như thế
nào?

Chương trình Sun Bright sẽ bao gồm 4 vòng tuyển chọn, khi bạn đáp ứng được yêu cầu của từng vòng, ban sẽ

được mời tham dự vòng tiếp theo:

Vòng 1: Hoàn tất đơn đăng ký chương trình
Vòng 2: Tham gia vòng phỏng vấn sơ bộ
Vòng 3: Hoàn tất vòng đánh giá năng lực online

Vòng 4: Tham gia vòng phỏng vấn chuyên sâu và vòng đánh giá toàn diện

Vòng Đánh giá năng lực online 

(Online Assessment) là gì?

Vòng đánh giá năng lực online sẽ gồm 2 bài đánh giá Saville được cung cấp bởi tổ chức Willis Tower Watson 

nhằm giúp chúng tôi đánh giá được điểm mạnh và điểm cần phát triển của ứng viên:

1. Swift Executive Aptitude – Bài đánh giá trên cách bạn đưa ra quyết định trong một khung thời gian xác
định, tận dụng các kỹ năng lập luận bằng lời nói, số và lý luận trừu tượng của bạn. Tổng thời gian hoàn thành

khoảng 30 phút

2. Professional Styles – đánh giá giúp bạn khám phá sở thích của mình. Không có câu trả lời đúng hay sai. 
Hãy trả lời bằng câu trả lời trung thực với bản thân mình nhất. 

Tôi có thể chuẩn bị cho vòng Đánh

giá năng lực online như thế nào?

Trước khi bắt đầu thực hiện bài đánh giá, bạn hãy:

• Tìm một nơi yên tĩnh để thật sự tập trung

• Hãy tắt các thông báo không cần thiết để tránh sự sao nhãng
• Không được đăng xuất khỏi trình duyệt cũng như sử dụng nút “Back” trong suốt quá trình thực hiện bài đánh
giá để tránh việc các câu trả lời của bạn không được ghi nhận.

Vòng đánh giá toàn diện sẽ diễn ra 

như thế nào?

Đề bài của tình huống sẽ được gửi đến bạn trước 2 tuần để bạn chuẩn bị. Trong 2 tuần này, bạn sẽ nhận được

sự hướng dẫn của “mentor” Bạn cũng sẽ được tham gia khóa học về kỹ năng trình bày nhằm giúp bạn chuẩn bị

thật tốt cho phần trình bày của mình trước Ban Lãnh Đạo của Sun Life Việt Nam.

Nếu tôi không được chọn trong 

chương trình đợt này, tôi có thể

ứng tuyển lạ i vào năm tiếp theo 
hay không?

Bạn chỉ có thể ứng tuyển 1 lần 1 năm. Nếu bạn vẫn đáp ứng được các yêu cầu của chương trình cho năm tiếp

theo, bạn vẫn có thể ứng tuyển lạ i. Nếu không, chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu các cơ hội nghề nghiệp

khác cũng như các chương trình dành cho sinh viên của Sun Life Việt Nam tạ i đây: 
https://www.sunlife.com.vn/vn/ve-chung-toi/tro-thanh-nhan-vien/vi-tri-tuyen-dung/

Tôi có được thông báo về kết quả

ứng tuyển của tôi không? Nếu có, 
tôi sẽ nhận được thông báo khi

nào và như thế nào?

Có. Bạn sẽ nhận được kết quả của từng vòng tuyển chọn qua thư điện tử (email) trong vòng 2 đến 3 tuần. Nếu

bạn không nhận được thư phản hồi từ chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: 

VN_careers@sunlife.com.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CHO CHƯƠNG TRÌNH SUN BRIGHT

https://www.sunlife.com.vn/vn/ve-chung-toi/tro-thanh-nhan-vien/vi-tri-tuyen-dung/
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Quy trình
Tuyển dụng

Sẽ có bao nhiêu thực tập sinh

trúng tuyển cho chương trình Sun 
Bright năm nay?

Chương trình Sun Bright 2021 sẽ tuyển chọn 6 thực tập sinh bao gồm:

- 2 cho bộ phận Công nghệ thông tin
- 2 cho bộ phận Định phí bảo hiểm
- 1 cho bộ phận Tài chính
- 1 cho bộ phận Dịch vụ khách hàng

Tôi không đủ điều kiện ứng tuyển

cho chương trình Sun Bright. Có
các cơ hội nghề nghiệp nào khác
dành cho tôi không?

Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu các cơ hội nghề nghiệp khác cũng như các chương trình dành cho sinh

viên của Sun Life Việt Nam tạ i đây: https://www.sunlife.com.vn/vn/ve-chung-toi/tro-thanh-nhan-vien/vi-tri-

tuyen-dung/

Tạ i sao Sun Bright lạ i có 2 kỳ thực 

tập?

Học tập là một hành trình khi bạn được học và phát triển với những thử thách không ngừng. Vì vậy, trước khi

bạn có thể tiến xa trên hành trình của mình, chúng tôi sẽ trang bị cho bạn những hành trang cần thiết để bạn
tự tin sả i cánh và bay ra biển lớn. 

Kỳ thực tập đầu tiên tại Vietnam sẽ giúp bjan tự tin hơn khi bắt đầu làm việc tại một môi trường đa quốc gia, để

bạn có thể tiếp tục thành công khi thực hiện kỳ thực tập thứ hai tạ i một quốc gia châu Á khác.

Nếu tôi ứng tuyển thành công, khi

nào thì kỳ thực tập của tôi bắt

đầu?

Các kỳ thực tập sẽ bắt đầu vào tháng 7 hằng năm. Tuy nhiên, việc bắt đầu kỳ thực tập có thể được sắp xếp linh

hoạt tùy thuộc vào thời gian học tập của các bạn.

Hành trình
Phát triển

Đâu là điểm độc đáo trong chương

trình phát triển của Sun Bright?

Chương trình Sun Bright của Sun Life là sân chơi lớn dành cho các tài năng trẻ tạ i Việt Nam, giúp các bạn trẻ

tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp và khả năng tạo dấu ấn riêng trong thế giới toàn cầu hóa. Nếu
bạn biết ai là đối tượng tiềm năng của chương trình, hãy cho họ biết vì bạn đang góp phần thay đổi cuộc sống

họ. 

Chúng tôi tin tưởng tài năng trẻ sẽ đạt được nhiều thành công ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu thực tập với Sun 
Life, góp phần định hướng thế hệ tài năng tiếp theo của Việt Nam cùng với đội nhân tài toàn cầu của Sun Life.

Khi tham gia chương trình Sun 

Bright, tôi sẽ được đào tạo và phát
triển như thế nào?

Ngoài kinh nghiệm thực tế trong công việc, bạn sẽ được phát triển kỹ năng và sự nhạy bén trong kinh doanh

của mình thông qua chương trình phát triển khác nhau với đa dạng hình thức. Ngay từ khi bắt đầu bước vào
chương trình, bạn sẽ có Mentor và Buddy đồng hành với bạn trên hành trình này thông qua các buổi huấn

luyện và cố vấn. 

Trên hành trình này, bạn sẽ đồng hành với nhiều tài năng trẻ , những người mà bạn có thể học hỏi điểm mạnh
của nhau. 

https://www.sunlife.com.vn/vn/ve-chung-toi/tro-thanh-nhan-vien/vi-tri-tuyen-dung/
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Tôi có thể chọn mảng công việc để

làm việc? Có thông tin để tôi tham
khảo không?

Trong quá trình tuyển chọn, chương trình dựa trên nguyện vọng của bạn, cũng như thế mạnh của bạn dựa trên

đánh giá để quyết định bộ phận mà bạn làm việc. 

Tôi có cơ hội trả i nghiệm trường

làm việc quốc tế?

Bạn sẽ có cơ hội được thực tập tại văn phòng Sun Life trong khu vực châu Á. Sau khi trở thành nhân viên chính

thức của Sun Life, bạn sẽ có cơ hội làm việc 2 tháng + tạ i Canada. Bên cạnh đó, dù bạn làm việc ở văn phòng

nào, vẫn sẽ có cơ hội để bạn tiếp xúc đồng nghiệp từ nhiều nước trên thế giới. 

Tôi có thể mong đợi chương trình

đào tạo và hỗ trợ nào trong Sun 
Bright, để giúp tôi phát triển bản

thân cũng như nghề nghiệp của
mình?

Mỗi thực tập sinh của Sun Life sẽ nhận được sự hướng dẫn và huấn luyện hàng ngày từ Quản lý trực tiếp. Anh 

ấy / Cô ấy sẽ giới thiệu cho bạn về dự án mà bạn tham gia, làm rõ những mong đợi từ ngay khi bắt đầu hành

trình, hướng dẫn bạn hàng ngày và cung cấp cho bạn phản hồi để cải thiện liên tục.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ:

- BUDDY của bạn, người sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi chung và kết nối với những đồng nghiệp thuộc bộ phận
khác nhau trong công ty.
- TALENT PARTNER của bạn, đây sẽ là những người cung cấp sự tư vấn/dẫn dắt cho kế hoạch phát triển và
thành tích công việc của bạn. Ngoài ra, họ là nơi để bạn tìm kiếm lời khuyên về cách làm việc với mọi người.

Làm thế nào để tôi sở hữu sự phát

triển của mình trong chương trình
Sun Bright?

Bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời trong suốt chương trình khi là người làm chủ quá trình phát triển của mình: 

1. Chủ động nhìn nhận lạ i bản thân và ghi lạ i bài học mà bạn trải nghiệm trên hành trình trong Hộ Chiếu Học
Tập của mình (mẫu được cung cấp khi bạn tham gia chương trình).

2. Chủ động làm rõ mong đợi với Quản lý trực tiếp của mình nếu như bạn chưa rõ. 
3. Khai thác tối đa cơ hội học tập từ các mối quan hệ/đồng nghiệp trong thời gian diễn ra chương trình.

4. Chủ động tìm hiếm và tham gia các hoạt động và học tập.

Mỗi kỳ thực tập sẽ kéo dài bao lâu?
Sẽ mất khoảng 2 tháng +/- tùy thuộc vào dự án/công việc mà bạn tham gia để thể hiện hết năng lực của bản

thân và nhìn thấy kết quả của sự nỗ lực. 

Tôi có nhận được công việc chính

thức khi kết thúc chương trình

thực tập không?

Nếu bạn hoàn thành cả hai thực tập thành công và đáp ứng các yêu cầu về năng lực làm việc, bạn sẽ nhận được

lời mời làm việc là nhân viên chính thức của SLV khi hoàn thành kỳ thực tập thứ hai của mình.

Khi nào tôi bắt đầu công việc ngắn

hạn ở Canada?

Sau khi bạn bắt đầu làm việc cho Sun Life Việt Nam được 6 tháng, bạn sẽ được sắp xếp công việc ngắn hạn tại

Sun Life Canada. Vai trò và trách nhiệm của bạn sẽ được thông báo trước khi nhận việc. Đừng quá lo lắng, bạn

luôn có người hỗ trợ xuyên suốt hành trình. 
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Chính sách
Phúc lợi

Tôi có được trả lương cho các kỳ

thực tập?

Bạn sẽ nhận được tài trợ (bao gồm học bổng và trợ cấp thực tập) trong suốt hành trình cùng Sun Bright với

điều kiện là bạn phả i duy trì tối thiểu điểm trung bình là 7.0/10 (hoặc 3.0/4.0). Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể
khi nhận việc.

Tôi có nhận được hỗ trợ về tài

chính của công ty khi thực tập
hoặc công tác tạ i nước ngoài hay 

không?

Các chi phí liên quan đến kỳ thực tập hoặc làm việc tại nước ngoài đều được công ty hỗ trợ chi trả .

ARE YOU READY TO BE A CHANGE MAKER OF YOUR FUTURE?

Simply follow our link via LinkedIn, OR QR Code to complete your application.

https://www.linkedin.com/jobs/view/2832823368/?capColoOverride=true

