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Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 và chính thức đi vào hoạt động năm 1999, với khẩu hiệu 

“Lắng nghe - Thấu Hiểu - Hành động.”  Prudential đang mang đến các giải pháp bảo vệ tài 

chính và đầu tư gia tăng tài sản hiệu quả cho hơn 1,6 triệu khách hàng với đội ngũ hơn 200.000 

chuyên viên tư vấn tài chính chuyên nghiệp, hơn 340 văn phòng Tổng Đại lý, văn phòng giao 

dịch và trung tâm phục vụ khách hàng tại 63 tỉnh thành trên cả nước, cùng mạng lưới 8 ngân 

hàng đối tác uy tín và hệ thống bảo lãnh viện phí tại hơn 366 bệnh viện và phòng khám. 

Prudential là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào đơn giản hóa quy trình, nâng 

cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ cộng đồng trên hành trình làm chủ sức khỏe cũng như 

cuộc sống của chính mình. 

 

Năm 2021 Prudential Việt Nam tập trung triển khai chương trình "Luân chuyển nhân tài - 

Talent Mobility", các bạn nhân viên sẽ có cơ hội luân chuyển công tác và làm việc giữa các 

nước thành viên trong khu vực. Đó là lí do mà Prudential mang tới thêm nhiều cơ hội cho các 

bạn trẻ để có thể phát triển bản thân tại nhiều môi trường, trải nghiệm làm việc tại các nước 

phát triển nhanh và mạnh, từ đó có thể mở rộng góc nhìn và hoàn thiện kỹ năng cũng như 

chuyên môn một cách tốt nhất. 

 

𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟏 là chương trình tuyển dụng Quản Trị Viên Tập Sự với lộ trình trở thành 

thế hệ Lãnh đạo tiếp nối của công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam chỉ từ 2,5 năm cùng phúc 

lợi hấp dẫn dành cho sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp dưới 2 năm kinh nghiệm đi 

làm. 

Thông tin chi tiết về chương trình và phòng ban ứng tuyển: 

• Chân dung MT: https://tinyurl.com/portraitMT2 

• Chân dung FT Actuarial: https://tinyurl.com/portraitAct 

• Chân dung FT Data Analytics: https://tinyurl.com/portraitftdata 

• Chân dung FT Human Resource: https://tinyurl.com/portraitHR 

• Chân dung FT Financial Risks: https://tinyurl.com/portraitFRs 

 

Với THE STRIVERS 2021 – MANAGEMENT TRAINEE, chúng tôi mang đến cho bạn những 

cơ hội để trải nghiệm, để HOÀN THIỆN và vẽ lên chính con người bạn mong muốn “𝐃𝐑𝐀𝐖 

𝐘𝐎𝐔𝐑𝐒𝐄𝐋𝐅 𝐔𝐏”. 

• Một môi trường làm việc chấp nhận sự khác biệt, khuyến khích sáng tạo và chính con 

người bạn. 

• Được HOÀN THIỆN từng ngày với các chương trình đào tạo chuyên sâu và tham gia vào 

các dự án thực tế. 

• Được quan tâm, dẵn dắt và hướng dẫn bởi chính MANAGEMENT TEAM của Prudential 

Vietnam. 

• Vững bước tiên phong và phát triển vượt trội để trở thành những Nhà quản lý mới ngay 

sau khi kết thúc chương trình. 

 

Vậy, điều gì làm nên sự khác biệt của chương trình The Strivers 2021 (batch 2)? 

 

1. Không giới hạn ngành học 

Có hai chương trình là Management Trainee và Functional Trainee để các bạn có thể lựa chọn.  


