
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2015 

 

THƯ NGỎ 

Về việc tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp 

 

Kính gửi: Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM 

Trước tiên, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin trân trọng 

gửi lời chúc sức khỏe đến Ban Giám Hiệu cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong Nhà 

trường. 

Với nh ng nỗ lực  h ng ng ng, thư ng hiệu của VPBank trong 22 năm qua đã 

trở nên ngày càng v ng mạnh và được khẳng định qua nhiều giải thưởng uy tín. Hiện 

VPBan  đang mở rộng thị trường theo định hướng trở thành Top 3 Ngân hàng bán lẻ 

lớn nhất Việt Nam năm 2017. Hướng tới mục tiêu này, VPBan  đang xây dựng một 

đội ngũ trẻ, năng động và nhiệt huyết. Và rất vinh dự  hi các bạn tham gia và cùng 

VPBan  hướng tới mục tiêu đó.  

Thấm nhuần giá trị cốt lõi của VPBan  “Phát triển con người”, VPBank là m i 

trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và nhiều c  hội cho các bạn trẻ đặc biệt là 

các bạn sinh viên mới ra trường được thể hiện, được khẳng định bản thân và phát triển 

sự nghiệp của mình.  

Để tất cả các sinh viên trong trường có th ng tin và c  hội việc làm sau  hi ra 

trường, VPBank gửi thư này với mong muốn Nhà trường sẽ là cầu nối gi a VPBank 

với các bạn sinh viên và hỗ trợ VPBank chúng t i trong việc th ng tin tuyển dụng việc 

làm tới sinh viên toàn trường.  



Vì vậy, VPBan  chúng t i rất mong nhận được quan tâm, hỗ trợ của Nhà 

Trường trong việc chia sẻ và  ết nối th ng tin tuyển dụng tới các bạn sinh viên trong 

Nhà trường.  

 Chế độ cho nhân viên 

 Lư ng c  bản  

 Lư ng  inh doanh tùy thuộc vào doanh số t ng tháng 

 Bảo hiểm khoản vay 

 Chư ng trình thi đua t ng tháng 

 Phụ cấp  hác 

 VPBan  có  hóa học đào tạo cho nhân viên chưa có  inh nghiệm  

 Được đào tạo và làm việc trong m i trường chuyên nghiệp.  

 Nhiều c  hội thăng tiến.  

 Hồ sơ xin việc  

 Mẫu ứng tuyển của VPBank (Download tạiwww.vpbank.com.vn)  

 

    Mọi thông tin về tuyển dụng, các bạn sinh viên vui lòng liên hệ với cán bộ 

tuyển dụng:             

 Văn Thị Kim Tiền 

 Điện thoại: 0166 555 6534 

 Email: tienvtk@vpb.com.vn  

Thời gian nhận hồ s  : T  ngày 1/12/2015 đến ngày 30/12/2015. 

Website tham khảo : www.vpb.com.vn  

Chân thành cảm  n! 
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