
CÔNG TY TNHH MTV PHÚC THỊNH BÌNH AN 

Văn phòng Dai-ichi Life Tuyên Quang 3 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

1. Vị trí tuyển dụng: 

A. Nhân viên phòng tuyển dụng và đào tạo: 

- Số lượng: 01 người. 

- Mô tả công việc: Tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cho đại lý Bảo hiểm. 

- Yêu cầu:  

+ Nam/Nữ tuổi từ 22 - 30; 

+ Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên (ưu tiên chuyên ngành sư phạm); 

+ Thành thạo tin học văn phòng; 

+ Có kỹ năng giao tiếp tốt; 

+ Cầu tiến, năng động, ham học hỏi; 

+ Mức lương thoả thuận theo năng lực; đóng BH, Thưởng theo KPI 

 

B. Nhân viên phòng truyền thông và quan hệ khách hàng: 

- Số lượng: 01 người. 

- Mô tả công việc: Thiết kế ấn phẩm truyền thông nội bộ về các chương trình, sự 

kiện, quản lý và chăm sóc khách hàng, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chi trả, bồi thường.  

- Yêu cầu: 

+ Nam/ Nữ tuổi từ 22-30; 

+ Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên (ưu tiên ngành báo chí, kinh nghiệm làm việc); 

+ Mức lương thoả thuận theo năng lực; đóng BH, Thưởng theo KPI 

 

C. Nhân viên kinh doanh làm việc bán thời gian:  

- Số lượng: 05 

+ Nam/Nữ tuổi 20-40, tốt nghiệp THPT 

+Mô tả công việc: Tương tác với khách hàng, nhắc nhở thu phí, giới thiệu sản phẩm, 

mời, đón tiếp khách hội nghị. 

- Quyền lợi: 

+ Lương cơ bản 3 triệu; 

+ Thưởng vượt chỉ tiêu, doanh số; 

+ Cơ hội được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp chuẩn Nhật; 



+ Tham dự miễn phí các chương trình đào tạo nghiệp vụ; 

+ Hỗ trợ, xăng xe, điện thoại, công cụ cá nhân. 

 

2. Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ 

- CV gửi về: phucthinhbinhan@gmail.com. (Yêu cầu ghi rõ: CV - (Họ tên) - (Vị trí 

ứng tuyển)) 

- Liên hệ: 0207.3814.333 hoặc 0816.220.111 (Ms. Linh) 

- Địa chỉ: 246A đường Trường Chinh, tổ 14, phường Tân Hà, thành phố Tuyên 

Quang. 

  

Tuyên Quang,Ngày 06 tháng 06 năm 2022. 

Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      La Thế Thanh Minh 
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