
Với Management Trainee (MT), bạn không phải chọn phòng ban mà mình ứng tuyển ngay từ 

đầu. Việc ứng tuyển của bạn sẽ không phụ thuộc vào ngành học/ kinh nghiệm cá nhân trước 

đây. Sinh viên các ngành học khác nhau đều có thể tham dự ứng tuyển. 

Với Functional Trainee (FT), các phòng ban được mở ứng tuyển bao gồm Actuary, Financial 

Risks, Data Analytics, Human Resources.  

*Đối với sinh viên đến từ trường Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên và có các 

ngành học về toán, phân tích dữ liệu, các bạn có giải Olimpic Toán quốc gia thì Prudential 

khuyến khích ứng tuyển các phòng ban Actuary (Định phí), Data Analytics (Phân tích dữ liệu). 

 

2. Trở thành Manager sau 2,5 năm  

Chương trình Management Trainee với lộ trình phát triển chuyên biệt trong 2,5 năm với mục 

tiêu đầu ra là giúp bạn trở thành thế hệ Lãnh đạo tiếp nối cho nhiều vị trí quản lý trọng điểm 

của Prudential Vietnam. 

 

3. Cơ hội phát triển không giới hạn   

Tham gia các dự án mang tầm tổ chức trong và ngoài nước, đưa ý tưởng của bản thân thành 

những chiến lược kinh doanh thực tế.  

 

4. Luân chuyển các phòng ban, am hiểu trọn vẹn hoạt động kinh doanh. 

Đặc biết, năm 2021 Prudential Việt Nam tập trung triển khai chương trình "Luân chuyển nhân 

tài - Talent Mobility", các bạn 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. 

 

Tại sao nên chọn Prudential làm nơi khởi đầu sự nghiệp? 

•  Prudential Việt Nam tự hào là thành viên của tập đoàn bảo hiểm uy tín hàng đầu thế 

giới với bề dày kinh nghiệm lâu đời, sự phát triển vững mạnh, cam kết đầu tư lâu dài, an toàn 

và hiệu quả.  

•  Môi trường làm việc lấy con người làm trọng tâm: Tại Prudential, nhân viên được quan 

tâm và phát triển dựa trên 5 giá trị cốt lõi: Ambitious (Khát vọng), Curious (Hiếu kỳ), 

Courageous (Cản đảm), Empathetic (Đồng cảm), Nimble (Sắc bén). Với 5 giá trị cốt lõi này, 

Prudential luôn mong muốn tạo nên những điều tốt đẹp nhất dành cho nhân viên. 

•  Được trao quyền và trao cơ hội: Các bạn MT/FT sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án 

lớn, mang tính chiến lược của công ty. Tại mỗi dự án khi luân chuyển qua các phòng ban và 

khối chuyên môn, các MT và FT sẽ được tin tưởng trao cơ hội làm Project Management để thể 

hiện hết năng lực và khai phá bản thân từng ngày. 

•  Những chính sách phúc lợi cạnh tranh đến từ nhà Pru: 

Tại Prudential, nhân viên được quan tâm tới những vấn đề nhằm giúp cân bằng giữa Công 

việc và cuộc sống. Những chính sách phúc lợi luôn được Prudential quan tâm, cải thiện, bao 

gồm: 

 

 Lương thưởng cạnh tranh với nhiều hỗ trợ đặc biệt 

 

 Phụ cấp sắp xếp nơi ở: các ứng viên MT/FT thành công không có hộ khẩu tại TP.HCM 

sẽ nhận được khoản hỗ trợ chi phí vé máy bay/tàu xe và chi phí nhà ở từ phía công ty 

 

 Bảo hiểm sức khỏe: bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình (bao gồm bạn đời 

cùng giới) 


