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4 Thư ngõ

Kính gửi quý khách hàng thân mến,
NGUYÊN ANH GROUP Là Doanh Nghiệp chuyên cung cấp các chuỗi dịch vụ tổng hợp với
mong muốn mang đến những dịch vụ đem lại sự tiện ích tối đa – chi phí tối thiểu – đội ngũ
chuyên nghiệp – chính xác thời điểm – trách nhiệm luôn đi đôi với việc mang đến trải nghiệm
cho khách hàng.
Đến với NGUYÊN ANH GROUP, khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian và dễ dàng quản lý tài
chính, chất lượng, tiêu chuẩn theo một hệ thống, cam kết cung cấp dịch vụ với thời gian xử lý
nhanh cùng độ chính xác cao và tính bảo mật tuyệt đối.
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5 Quá trình hình thành

NGUYÊN ANH GROUP được thành lập và điều hành bởi
Ban lãnh đạo với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
tài chính tiêu dùng, vận dụng tối đa kinh nghiệm, mang
lại hiệu quả tối ưu trong việc cung cấp các giải pháp tài
chính cho Khách hàng.
Áp dụng chính sách An ninh nguồn nhân lực là tiền đề
giúp chúng tôi nâng cao chất lượng tuyển dụng, lựa
chọn được những ứng viên sáng giá. Nhân viên chúng
tôi được đào tạo bài bản về nội quy, nghiệp vụ cũng
như kỹ năng chuyên môn. Sở hữu đội ngũ quản lý kinh
nghiệm cùng nguồn nhân lực giàu kỹ năng chính là một
trong những thế mạnh vàng của NGUYÊN ANH GROUP



TẦM NHÌN
NGUYÊN ANH GROUP trở thành doanh
nghiệp mạnh và chuyên nghiệp cung
ứng chuỗi dịch vụ tổng hợp trong lĩnh
vực Đầu tư, Thương Mại và Dịch vụ

SỨ MỆNH
♦ Với khách hàng: Tôn trọng và cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

♦ Với đối tác: Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát triển bền vững.
♦ Với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo để mọi

người có thể phát huy hết khả năng của mình
♦ Với xã hội: Luôn ý thức lợi ích của NGUYÊN ANH GROUP gắn liền với lợi ích xã hội và những hoạt động

đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của NGUYÊN ANH GROUP đối với cộng đồng.
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Tầm nhìn và sứ mệnh6
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Lĩnh vực hoạt động

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ
► Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục vay tín chấp tại ngân hàng, công ty tài chính,...
► Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
► Sàn đấu giá, môi giới Bất Động Sản, hoạt động văn phòng trụ sở.
► Hoạt động tư vấn quản lý, dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
► Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác (bao gồm hỗ trợ giáo dục).
► Quản lý chuỗi cung ứng Logistics (bao gồm kho bãi và khai báo hải quan).
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Về định hướng phát triển nhân sự NGUYÊN ANH GROUP chọn nguồn nhân sự
trẻ, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ đào tạo và đây là nguồn lực tương lai sẽ
phát triển rất mạnh mẽ trong ngành tài chính – ngân hàng, vận tải Logistics
NGUYÊN ANH GROUP cũng hướng đến các trường đại học, để nhận sinh viên
thực tập, đào tạo và giữ lại sau khi tốt nghiệp.
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8 Nguồn lực



+ 84-274 6 33 88 96 info@nguyenanhgroup.com www.nguyenanhgroup.com

9 Quy trình
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10 Hệ thống

NGUYÊN ANH GROUP đang sử dụng công cụ được viết tinh
giản chuyên cho mô hình hoạt động outsource, đơn giản
dễ sử dụng và thao tác nhanh gọn, hiệu quả để nắm giữ

lưu trữ toàn bộ thông tin về nhân sự công ty cũng như
nguồn cộng tác viên ngoài thị trường
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