
 

 

TUYỂN DỤNG  
CÁN BỘ TƯ VẤN BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 

 

Giới thiệu Công ty: 
 

Công ty GiNET- Việt Nam là đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. 
GINET có kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về nhu cầu, các năng lực và giải pháp bảo hiểm tại Việt Nam 
cũng như có hệ thống mạng lưới các đối tác bảo hiểm trong nước và trên thế giới. Là đơn vị chủ quản của 
trang Webbaohiem.net – Cổng thông tin Bảo hiểm Việt Nam và Baohiem24h.net trang bảo hiểm Online 
chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường. Với sự phát triển không ngừng, chúng tôi đang tuye n  u ng ư ng 
viên phù hợp vị trí “CÁN BỘ TƯ VẤN BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ”. GiNET mang lại cho nhân viên các cơ 
hội bình đẳng, phát triển nghề nghiệp chuyên môn. Chúng tôi cư xử chính trực, trân trọng và tôn trọng 
phẩm cách của từng cá nhân. 

 
 

Gia nha  p GiNET, ba n se  trơ  tha nh Nha n vie n ch  nh thư c, co  mư c lương ca n ba n, phu c lơ i ha p  a n, che  đo   
đa i ngo   ca nh tranh, mo i trươ ng la m vie  c chuye n nghie  p va  nhie u cơ ho  i pha t trie n nghe  nghie  p. 
 
    h nhiệ   h nh: 
 
 Lập kế hoạch kinh  oanh. 
 Xây  ựng và phát triển mạng lưới khách hàng. 
 Giơ i thie  u, tư va n va  ba n ca c sa n pha m ba o hie m phi nha n tho   đa  c bie  t la  ba o hie m sư c kho e, bảo 

hiểm xe cơ giới, ta i sa n). 
 Đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đề ra. 
 Ba o ca o đi nh ky  cho  ua n ly . 

 
Yêu Cầu:  
 
 To t nghie  p Đa i ho c. 
  e u th  ch co ng vie  c kinh  oanh. 
 Co  kha  na ng la  p ke  hoa ch kinh  oanh, thuye t tr  nh, giao tie p va  thuye t phu c to t. 
 Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe, tài sản,… 
 Co  kha  na ng giao tie p  nghe, no i, đo c, vie t  tie ng  nh la  mo  t lơ i the . 

 
Ứng viên quan tâ  gửi hồ sơ về: 

 

 
Hà Nội 

Add:Unit 3A – Tầng 11 – Số 4A – Láng Hạ - Hà Nội. 

Tp Hồ Chí Minh 

Mrs. Vũ  hị Kiều Anh 

Add: Tầng trệt, Tòa nhà 100-102 Điện Biên 

Phủ, P.Đa Kao,Quận 1, Tp HCM.  

Tel: (84 8) 3 820 3055  -  3820 1394 (Ext: 6) / 

098 890 3968 

Email: kieuanh@ginet-vn.com 

 Email: kieuanh@ginet-vn.com 

 

 

Miss. Nguyễn Thị Hữu 

Tel: (84 4) 37367654 ( ext 103) / 0973.559.063  

    Email: huunt@ginet-vn.com  


