
 

CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ ĐỒNG NAI 
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ 
 
 

 
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ  
- BẢO VIỆT LIFE) trực thuộc Tập đoàn Bảo Việt, Bộ 

Tài Chính, tự hào là doanh nghiệp khai mở thị 

trường Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam từ năm 1996; 
 

Để tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên thị trường Bảo hiểm 

nhân thọ Việt Nam, chiến lược nhân sự của Bảo Việt Nhân 

thọ là tạo dựng và phát triển đội ngũ Cán bộ nhân viên có 

năng lực và thái độ làm việc đứng đầu thị trường; 
 

Với hệ thống mạng lưới 75 Công ty thành viên và hơn 350 

điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc, gần 2.000 cán 

bộ và hơn 160.000 Tư vấn viên; Chúng tôi đang có nhu 

cầu tuyển dụng cán bộ vào các vị trí Chuyên viên Phát 

triển kinh doanh (10), Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh 

(01) & Chuyên viên Dịch vụ khách hàng (05) 

Địa điểm làm việc:  
Công ty Bảo Việt Nhân thọ Đồng Nai 

 
 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 
 Chuyên viên Phát triển kinh doanh 
 

Nhiệm vụ: 
 

 Lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức triển khai hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt 

Nhân thọ ra thị trường 
 

 Điều hành hoạt động của các Tư vấn viên bảo hiểm 

nhân thọ nhằm đạt được chỉ tiêu kế hoạch kinh 

doanh đã xây dựng; Đảm bảo các Tư vấn viên tuân 

thủ các quy định kinh doanh, quy trình nghiệp vụ 

 

 Tham gia trực tiếp vào công tác tuyển dụng và đào 

tạo lực lượng Tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ 

 

 
Yêu cầu chung: 

 
 
 
 
 
Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh 

 

 
Nhiệm vụ: 
 
 Phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động tuyên 

truyền, quảng cáo hỗ trợ hoạt động kinh doanh 
 

 Đề xuất, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, 

truyền thông chế độ chính sách và thực hiện chi trả 

thu nhập cho Tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ 

 Tham gia thuyết trình, đào tạo và nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho Tư vấn viên 
 
 Các công việc hành chính văn phòng khác thuộc 

phòng Hỗ trợ kinh doanh 

 
 
 
 
 
 
Chuyên viên Dịch vụ khách hàng 

 
Nhiệm vụ: 
 
 Hướng dẫn và giải quyết các yêu cầu của khách hàng 

về việc chi trả, bồi thường các sự kiện bảo hiểm, đáo 

hạn hợp đồng,… 

 Trực tiếp tư vấn khách hàng và giải quyết các yêu cầu 

về quyền lợi bảo hiểm (Vay, trả vay, huỷ, lãi chia) cho 

khách hàng 

 Thực hiện/ phối hợp thực hiện các nghiệp vụ: cấp hợp 

đồng bảo hiểm, quản lý hợp đồng, giám định xác 

minh…v..v… 

Số lượng cần tuyển: 16 

 
Thời hạn nộp hồ sơ đến: 10/10/2021 

 
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:  

Gửi Mẫu thông tin ứng viên đến địa chỉ email:  
nguyenthithuhienDN@baoviet.com.vn 

 
+Mẫu thông tin ứng viên và thông tin vị trí tuyển dụng có 

tại website www.tuyendung.baovietnhantho.com.vn 

 
 Nam/ Nữ, ngoại hình khá (Ưu tiên nam) 
 
 Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân 

hàng/ Kế toán 

 Giao tiếp tốt, sẵn sàng học hỏi, trung thực, có trách nhiệm với công việc 
 
 Sử dụng thành thạo tin học văn phòng 
 
 Đối với vị trí Phát triển kinh doanh/Hỗ trợ kinh doanh: có kỹ năng và khả năng thuyết trình, trình bày trước đám đông (Ưu tiên ứng 

viên có hộ khẩu thường trú, Trảng Bom, Thống Nhất, Long Khánh,  Xuân Lộc, Tân Phú- Định Quán). 
 
 Đối với vị trí Dịch vụ khách hàng: có kỹ năng chăm sóc và cung ứng dịch vụ tới khách hàng 

 
 

BVNT sẽ đánh giá lựa chọn ứng 

viên dựa trên tiềm năng phát triển, 

sau khi được tuyển dụng ứng viên 

sẽ được tham gia các khóa đào tạo 

theo Bản đồ học tập và Khung năng 

lực để được trang bị đầy đủ các kỹ 

năng và khả năng làm việc. 

 
+Liên hệ: 0919428000  

 
Lưu ý:  
Chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức các đợt phỏng vấn 

để tuyển chọn nhân sự (Ưu tiên những hồ sơ nộp sớm) 

 
QUYỀN LỢI: 
 

 Vượt qua 2 tháng thử việc sẽ ký Hợp đồng lao động chính thức theo quy định của Pháp luật lao động 
 

 Thu nhập: Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên, thưởng theo kết quả thực hiện công việc và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác 
 

 Chế độ bảo hiểm:  
+Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước  
+Chế độ Bảo hiểm đặc biệt trong nội bộ Bảo Việt gồm: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm bệnh ung thư  

 
 

 
CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ ĐỒNG NAI HOTLINE 1900 558899 EMAIL baovietnhantho@baoviet.com.vn 

Địa chỉ: 248/5 Phan Trung, Khu phố 2, P. Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai NHÁNH SỐ 4 WEBSITE www.baovietnhantho.com.vn  
 
 

NIỀM TIN VỮNG CHẮC – CAM KẾT VỮNG BỀN 


