
  

 

  

 

Về Tập Đoàn Bridgestone: 

Công ty TNHH Lốp Xe Bridgestone Việt Nam là một công ty thuộc tập đoàn Bridgestone Nhật 

Bản, Công ty sản xuất Cao Su và Lốp Xe lớn nhất thế giới. Các sản phẩm của Bridgestone được 

bán đến hơn 150 quốc gia và khu vực trên thế giới. 
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233 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM, Việt Nam 

ĐT: +84 28 3825 6013 / FAX +84 28 3825 6088 
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Chương trình “Bridgestone đồng hành cùng sinh viên  

Đại học An Giang” 
 

An Giang – ngày 25 tháng 5 năm 2017, “Bridgestone – “Đồng hành cùng sinh viên Đại học An 

Giang” là dịp để Bridgestone có cơ hội được thực hiện các hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn 

và luôn sát cánh cùng các bạn sinh viên. Trong đó phải kể đến hoạt động trao học bổng trị giá 90 

triệu đồng cho nhiều bạn sinh viên vượt khó. 

 

Trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 29/05 tại Đại học An Giang không chỉ là cuộc thi tranh biện, 

mà còn là dịp để những “người dẫn đầu” chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong môi trường nước 

ngoài. Đây được coi là một trong những chia sẻ vô cùng quan trọng đối với những bạn sinh viên 

có ước mơ chạm đến một công ty nước ngoài với mức thu nhập cao.  

 

Ngoài ra, 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. 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. 

 

Cuộc thi trải qua 3 vòng: 

 

Vòng 1: “Khởi động tương lai”. Ở vòng này, các thí sinh tham gia cuộc thi đăng ký và nộp CV về 

cho BTC với 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. 

 

Vòng 2: “Thái độ & đam mê”. 10 thí sinh xuất sắc có CV đạt tiêu chuẩn sẽ vào vòng 2 và được 

phỏng vấn trực tiếp trên cơ sở CV mà bạn đã gửi về. 
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Vòng 3: “Tăng tốc & về đích”. Vòng này diễn ra vào đêm 29/05 tại trường Đại học An Giang với 3 

phần thi hung biện, nhận định và chất vấn. 

Giải thưởng: 04 Giải ĐẶC BIỆT là 04 suất tham quan và có cơ hội làm việc tại công ty Bridgestone 

Việt Nam. Ngoài ra còn rất nhiều giải thưởng vô cùng giá trị khác. Đêm Chung kết & trao giải: 

29/05/2017 

 
Thông qua cuộc thi, sẽ có nhiều bạn có cơ hội làm việc tại Bridgestone Việt Nam. Đó không chỉ là 

nơi để các bạn sinh viên kiếm được mức lương đáng ngưỡng mộ, mà còn là môi trường tuyệt vời 

để các bạn học hỏi và phát triển toàn diện. 
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