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VỀ MANPOWERGROUP
ManpowerGroup® (mã niêm yết chứng khoán New York: MAN), là công ty cung cấp giải pháp nhân sự hàng �ầu thế giới, 
giúp các tổ chức phát triển trong thế giới việc làm thay �ổi nhanh chóng thông qua tìm kiếm, �ánh giá, phát triển và quản 
lý nhân tài, qua �ó tạo cơ hội giúp doanh nghiệp thành công. Chúng tôi xây dựng các giải pháp nhân lực sáng tạo cho 
hàng trăm ngàn tổ chức mỗi năm thông qua việc cung ứng nguồn nhân tài có kỹ năng thích hợp. Mỗi năm chúng tôi 
mang �ến cơ hội việc làm ý nghĩa và bền vững cho hàng triệu người trên khắp thế giới thuộc nhiều ngành nghề và sở 
hữu nhiều kỹ năng khác nhau. Thông qua gia �ình thương hiệu ManpowerGroup gồm Manpower®, Experis®, Right 
Management® và ManpowerGroup® Solutions, chúng tôi tạo ra giá trị bền vững cho ứng viên và khách hàng tại 80 quốc 
gia và vùng lãnh thổ trong hơn 70 năm qua. Năm 2019, ManpowerGroup �ược vinh danh là một trong những Công Ty 
Có Chuẩn Mực Đạo Đức Nhất Thế Giới suốt 10 năm liên tiếp. Đây cũng là năm thứ 17 liên tiếp ManpowerGroup giữ 
danh hiệu là một trong những Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới do tạp chí Fortune bình chọn.
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VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN
MANPOWERGROUP?
Chúng tôi hỗ trợ khách hàng quản lý thành công nguồn nhân lực biến �ộng không 
ngừng trong thế giới việc làm ngày nay. Bằng cách trao cho doanh nghiệp khả năng tiếp 
cận những nhân tài thích hợp, chúng tôi giúp khách hàng giành �ược lợi thế cạnh tranh 
trên thị trường. Chúng tôi tận dụng kinh nghiệm hơn 70 năm và chuyên môn sâu rộng 
trong tìm kiếm và quản lý nhân tài �ể cung ứng nguồn nhân lực phù hợp, giúp doanh 
nghiệp �ạt �ược kết quả mong muốn.
ManpowerGroup cung cấp các giải pháp nhân sự tiên tiến và linh hoạt, �áp ứng nhu cầu 
nhân tài không ngừng thay �ổi trong kỷ nguyên số. Bất kỳ giải pháp nhân lực nào – tuyển 
dụng vị trí toàn thời gian, khoán việc, cho thuê lại lao �ộng, thuê ngoài quy trình tuyển 
dụng hay tư vấn nhân sự – chúng tôi luôn giúp bạn kết nối �ến nguồn nhân tài chất 
lượng mà bạn �ang tìm kiếm.

Chúng tôi là 
chuyên gia 

trong 
thế giới 
việc làm

Chúng tôi 
tuyển dụng, 
đào tạo và 
giữ chân 

nhân tài phù 
hợp nhất 

Chúng tôi 
am hiểu 

ngành nghề 
của bạn

Chúng tôi 
cung cấp 

dịch vụ phù 
hợp với các 
yêu cầu đa 
dạng của 

doanh nghiệp

3



4



5



CÁC DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM

Chúng tôi có hơn 70 năm kinh nghiệm trong tuyển dụng nhân sự cấp cao cho khách hàng 
trên toàn cầu. Đó là thành quả của chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm chuyên sâu của 
các chuyên viên tuyển dụng ManpowerGroup �ến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Các bước 
phỏng vấn chuyên sâu và những bài kiểm tra tính cách luôn �óng vai trò quan trọng trong 
phương pháp tuyển dụng �ược chứng nhận của chúng tôi. Chúng tôi luôn �ặt ra mục tiêu 
cung cấp các giải pháp nhân lực giá trị cao và �óng vai trò quan trọng �ối với kết quả kinh 
doanh của khách hàng, gồm các doanh nghiệp �a quốc gia, các công ty Việt Nam và doanh 
nghiệp khởi nghiệp… Chúng tôi �ảm bảo ứng viên phù hợp với nhu cầu kinh doanh và văn 
hóa doanh nghiệp, gia tăng tỷ lệ giữ chân nhân tài.

Để giành �ược thế thượng phong trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày 
càng gia tăng, bạn cần những bộ kỹ năng chuyên môn khác vượt ngoài chuyên 
môn cốt lõi của mình. Đặc biệt, bạn cần nhanh chóng tiếp cận �ược nhân tài phù 
hợp �ể �ạt �ược mục tiêu phát triển doanh nghiệp.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ Khoán việc trong sản xuất, các lĩnh vực chuyên môn 
và dịch vụ nhằm giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất và thành công khi môi 
trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn. Dịch vụ của chúng tôi 
phủ rộng nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ khách hàng cho �ến sản xuất, dịch vụ IT... 
Trên toàn cầu, chúng tôi tận dụng kinh nghiệm thâm niên và chuyên môn �ặc 
thù hàng �ầu của mình giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm và quản lý nhân tài 
�ể �ạt �ược kết quả kinh doanh mong muốn.
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Trong môi trường kinh doanh yêu cầu cao ngày nay, các công ty thường chọn cách thuê 
ngoài dịch vụ tính lương �ể tinh giản nhiệm vụ này của bộ phận nhân sự. Nhờ �ó bộ phận 
nhân sự/bộ phận tính lương có thể tập trung vào các vấn �ề nhân lực mang tính chiến lược 
và cấp bách khác. Thuê ngoài dịch vụ tính lương sẽ không chỉ giúp doanh nghiệp cải thiện 
tính linh hoạt cao trong kinh doanh mà còn gia tăng lợi nhuận của công ty.
Chúng tôi tuân thủ cao các quy �ịnh và �ảm bảo �ầy �ủ phúc lợi cho nhân viên của 
khách hàng.

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao �ộng tạm thời khi nhân viên nghỉ thai sản hoặc nghỉ ốm, 
vào mùa cao �iểm hoặc khi cần thực hiện dự án �ặc biệt yêu cầu một số kỹ năng cụ thể trong 
một thời gian cố �ịnh nào �ó.
Với mạng lưới văn phòng trên toàn quốc, chúng tôi có thể tìm �ược ứng viên phù hợp cho 
khách hàng cũng như giúp ứng viên tiếp cận �ược nhà tuyển dụng mơ ước. Khởi �iểm trong 
quá trình tuyển dụng của chúng tôi là sự thấu hiểu �ể tìm nguồn nhân lực phù hợp với nhu 
cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Nhờ �ó, chúng tôi luôn cung cấp nguồn nhân lực có kỹ 
năng phù hợp với nhu cầu kinh doanh của khách hàng.

Chúng tôi là nhà cung cấp giải pháp thuê ngoài quy trình tuyển dụng (RPO) lớn nhất thế giới. 
Giải pháp thuê ngoài quy trình tuyển dụng (RPO) của chúng tôi nhằm phối hợp với doanh 
nghiệp trong việc thu hút và tuyển chọn nhân tài thông qua phương pháp tuyển dụng linh 
hoạt, từ tìm kiếm và tuyển dụng ứng viên cho �ến khi họ gia nhập tổ chức. Với kinh nghiệm 
thâm niên trong ngành tuyển dụng cùng với quy trình nghiêm ngặt, cách tiếp cận tiên tiến, 
chúng tôi �ảm bảo doanh nghiệp có �ược kết quả mong muốn – khả năng dự �oán chi phí 
tốt hơn, quy trình tuyển dụng hiệu quả hơn, gia tăng trải nghiệm của ứng viên và quan trọng 
hơn là chất lượng nhân lực �ược cải thiện như kỳ vọng.
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Dịch Vụ Chuyển Đổi Nhân Sự 
Đối với nhân viên chuẩn bị rời khỏi tổ chức, dịch vụ chuyển �ổi nhân sự mang �ến 
giá trị tích cực cho thương hiệu của doanh nghiệp. Các công ty làm �ược �iều này 
�ã cải thiện �ược năng suất, sự gắn kết và lòng trung thành của nhân viên ở lại, 
�ồng thời tăng trưởng lợi nhuận. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn 
quản lý việc chuyển �ổi nhân sự sao cho các bên �ều gặt hái thành quả mong �ợi.

Quản lý Lộ Trình Phát Triển Nghề Nghiệp
Hơn 75% doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong việc gắn kết và giữ chân 
nhân tài, chìa khóa dẫn �ến thành công của doanh nghiệp ngày nay. Một chiến 
lược quản lý sự nghiệp hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp bạn cải thiện sự gắn 
kết, thúc �ẩy việc phát triển nhân viên và �ảm bảo doanh nghiệp của bạn là lựa 
chọn hàng �ầu của ứng viên.

Phát Triển Năng Lực Lãnh Đạo 
87% các tổ chức không tin rằng họ có �ược những nhà lãnh �ạo tương lai có khả 
năng �ảm trách các vị trị quan trọng.
Năng lực lãnh �ạo tốt chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa doanh nghiệp 
thành công và ngược lại. Đó cũng chính là �ộng lực xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp thành công. Tìm hiểu ngay giải pháp hiệu quả và �ược chứng nhận của 
chúng tôi giúp tổ chức của bạn thành công.
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Giải Pháp Tuyển Dụng Xuyên Quốc Gia (BTS)
Việc mở rộng phạm vi tìm kiếm nhân tài ra các quốc gia khác không hề dễ dàng. Bên 
cạnh �ó, �ể tìm �ược nhân tài phù hợp, bạn cần có những chuyên gia tuyển dụng �ịa 
phương. Đặc biệt, thuyên chuyển nhân sự thành công từ quốc gia này sang quốc gia 
khác cũng cần mạng lưới phối hợp toàn cầu.
Dịch vụ tuyển dụng xuyên quốc gia �ược thiết kế �ặc biệt �ể giúp thuyên chuyển nhân 
lực từ những �ịa phương có nhiều nhân tài với các bộ kỹ năng cần thiết �ến những khu 
vực thiếu hụt nhân tài một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bằng cách tận dụng mạng 
lưới toàn cầu vượt trội, cùng chuyên môn tuyển dụng và kinh nghiệm về thị trường lao 
�ộng tại nhiều �ịa phương, chúng tôi thực hiện toàn bộ quy trình từ tìm kiếm nhân tài 
khan hiếm cho �ến tư vấn xin thị thực.

Dịch Vụ Cấp Giấy Phép Lao Động, Visa & Thẻ Tạm Trú
Với tốc �ộ hội nhập quốc tế ngày nay, Việt Nam �ang thu hút ngày càng nhiều lao �ộng 
nước ngoài �ến làm việc. Bất cứ lao �ộng nước ngoài nào có nhu cầu làm việc tại Việt 
Nam �ều cần �ược cấp phép. Tuy nhiên, những thủ tục như cấp mới hoặc làm lại giấy 
phép có thể khó thực hiện �ối với những lao �ộng nước ngoài mới �ến Việt Nam lần 
�ầu. Với ManpowerGroup, bạn hoàn toàn có thể an tâm về vấn �ề này.

Đánh Giá Ứng Viên 
Chúng tôi áp dụng nhiều phương pháp �ánh giá �ể giúp các doanh nghiệp �ánh giá 
nhân tài mà họ cần �ể thành công trong tương lai. Chúng tôi giúp các tổ chức chọn 
�ược nguồn nhân lực phù hợp và tối ưu hóa kết quả kinh doanh.
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HOẠT ĐỘNG 
CỦA CHÚNG TÔI 
TẠI VIỆT NAM
Thành lập năm 2008 tại Việt Nam với hai văn phòng 
tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, ManpowerGroup Việt 
Nam là công ty 100% vốn �ầu tư nước ngoài �ầu tiên 
trên thị trường nhân sự �ược cấp phép cung cấp các 
giải pháp tuyển dụng và tư vấn nhân sự toàn diện 
trong nhiều lĩnh vực �a dạng. Từ năm 2008, chúng tôi 
là �ối tác của Bộ Lao �ộng - Thương binh và Xã hội 
trong các chương trình �ào tạo và phát triển kỹ năng 
của nguồn nhân lực Việt Nam, �ảm bảo tính cạnh 
tranh và khả năng ứng phó kịp thời với các yêu cầu 
kỹ năng thay �ổi nhanh chóng trong CMCN 4.0.
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Tầng 8, Tòa Nhà Capital 
109 Trần Hưng Đạo, 
Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội, Việt Nam
Tel : +84 24 3974 4574

Website: www.manpower.com.vn 
Thông tin về dịch vụ: inquiry@manpower.com.vn   
Cơ hội nghề nghiệp: opportunity@manpower.com.vn

Trụ Sở Hà Nội
Tầng 16, Tòa nhà Sailing Tower
111A Pasteur, 
Phường Bến Nghé, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : +84 28 3911 0950

Văn Phòng TP. Hồ Chí Minh
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