CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

THƯ NGỎ
Kính gửi:
- BGH Trường Đại học Đồng Tháp
- Trưởng phòng công tác Sinh viên
Lời nói đầu tiên, tôi xin Đại diện Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) chi nhánh Văn phòng
Long Xuyên xin gửi đến Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Đồng Tháp lời chào thân ái.
Bản thân tôi từng là cựu sinh viên khoa Toán học khóa tuyển sinh 2007, từng học tập và
trưởng thành từ kiến thức học tập và sinh hoạt Đoàn tại trường Đại học Đồng Tháp. Với mong
muốn góp phần hỗ trợ cho các bạn Sinh viên có được cơ hội việc làm sau khi ra trường và phát
triển kinh doanh – mở rộng thị trường cho văn phòng Manulife Cao Lãnh thành lập đầu năm
2019. Công ty Bảo hiểm Manulife – Văn phòng Long Xuyên, chúng tôi mong rằng sẽ nhận được
những sự giới thiệu, định hướng của Nhà trường và xem Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Manulife
là nơi Sinh viên có thể lựa chọn để khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp. Các bạn hoàn toàn có cơ hội
phát triển và thành công giống như bản thân tôi đã từng đạt được.
Tiêu chí tuyển dụng:
- Độ tuổi: từ 20 tức sinh năm 1999 trở về trước.
- Ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp: chuyên ngành tài chính, tài chính ngân hàng, kế toán,
quản trị kinh doanh….
Cơ hội việc làm từ Manulife:
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại;
- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng (Kỹ năng bán hàng, lập kế hoạch, thuyết trình,..)
- Chính sách đãi ngộ: chính sách thù lao + thưởng hấp dẫn
- Cơ hội thăng tiến công bằng.
- Cơ hội du lịch trong và ngoài nước,…
Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi thuyết trình về cơ hội nghề nghiệp để ứng viên có thể
tìm hiểu và an tâm với lựa chọn đúng đắn trước khi quyết định.
Địa chỉ tại Long Xuyên: Tầng 4, Trung Tâm Mua Sắm Nguyễn Huệ.
Số 9/9, Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Xuyên, Tp, Long Xuyên, An Giang
Địa chỉ tại Cao Lãnh: Tòa nhà Viettel Cao Lãnh
Đường Ngô Thì Nhậm, Thường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin liên lạc: Huỳnh Phước Hưng, Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực
Điện thoại: 0919 876 774 Email: Hung_Huynh_Phuoc@manulife.com
Chúng tôi rất mong sự giúp sức từ BGH Trường, Phòng Công tác sinh viên.
Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý BGH Trường.
Trân Trọng!

HUỲNH PHƯỚC HƯNG

Phụ lục
Manulife Việt Nam
Là thành viên của Manulife Financial, Manulife Việt Nam tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm nhân
thọ nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ năm 1999 và sở hữu tòa nhà trụ sở riêng có với
giá trị đầu tư hơn 10 triệu USD. Với bề dày kinh nghiệm và uy tín toàn cầu, Manulife hiện là
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ lớn nhất Việt Nam, tính theo vốn điều lệ (Cập nhật đến 31/12/2018).
Manulife Việt Nam hiện đang cung cấp một danh mục các sản phẩm đa dạng từ sản phẩm bảo
hiểm truyền thống đến sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ, giáo dục, liên kết đầu tư, hưu trí… với hơn
1 triệu hợp đồng thông qua đội ngũ đại lý hùng hậu và chuyên nghiệp tại 82 chi nhánh và văn
phòng trên cả nước (Cập nhật đến ngày 31/05/2019).
Bên cạnh kênh phân phối truyền thống qua đại lý, Manulife Việt Nam đa dạng hóa hoạt động
kinh doanh bằng việc cùng các đối tác ngân hàng triển khai kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm
qua ngân hàng (bancassurance) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Ngoài
ra, Manulife Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất phối hợp với Trung Ương
Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mô dành cho phụ nữ có thu
nhập thấp với mong muốn cùng Chính phủ phổ cập bảo hiểm nhân thọ đến các gia đình Việt
Nam, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và tạo ý thức tiết
kiệm cho người dân.
Với 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Manulife Việt Nam đã không ngừng phát triển xây dựng
vững chắc uy tín trong thị trường. Các thành tựu của Manulife Việt Nam được nhiều tổ chức uy
tín trong và ngoài nước ghi nhận. Trong đó, vào những tháng đầu năm 2019, Manulife Việt Nam
đón nhận Giải thưởng Rồng Vàng với danh hiệu Công ty Bảo hiểm Nhân thọ có dịch vụ và
trải nghiệm khách hàng tốt nhất, do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng; Giải thưởng Công
ty Bảo hiểm Nhân thọ tốt nhất về chuyển đổi số hoá tại Việt Nam từ tạp chí Global Banking
& Finance Review (Anh Quốc). Manulife Việt Nam vừa được Tạp chí nhân sự hàng đầu Châu Á
- HR Asia vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2019”; và tiếp tục
giữ vững vị trí số 1 trong danh sách những Nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm, theo kết quả
khảo sát năm 2018, do Anphabe phối hợp với công ty nghiên cứu thị trường Intage thực hiện.
Nguồn: https://www.manulife.com.vn/vi/ve-chung-toi/manulife-viet-nam.html

