
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

x Toàn thời gian  Bán thời gian  Thực tập sinh 

 

A. THÔNG TIN ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG 
- Tên đơn vị:  Tổng Công ty CP bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO) 

- Địa chỉ:  104A Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh 

- Điện thoại:  (028) 35512613 

- Website:  www.pjico.com.vn 

- Khu vực cơ quan/doanh nghiệp: 

 Tư nhân    Nhà nước  x Công ty CP Nhà Nước   Nước ngoài   Khác 
 

B. VỊ TRÍ – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

Công việc/chức danh: Nhân viên kinh doanh/phát triển kênh BANCASSURANCE 

Số lượng:  02 

Mô tả công việc: 

• Cùng với Trưởng phòng gặp gỡ, xây dựng quan hệ, chăm sóc các khách hàng/đối tác lớn, 
các kênh khai thác (chủ yếu mảng ngân hàng - bancassurance). 

• Theo dõi, quản lý các dữ liệu có sẵn, báo cáo Trưởng phòng để chuẩn bị cho việc tái tục. 

• Trực tiếp cấp đơn, hợp đồng bảo hiểm trên phần mềm (sẽ được hướng dẫn). 

• Không có chỉ tiêu doanh số tự khai thác (chủ yếu là quản lý dữ liệu có sẵn). 

• Công ty đào tạo, định hướng để phát triển thành nhân sự chính thức "tinh nhuệ", cơ cấu lâu 
dài. 

• Đối với sinh viên thực tập, năm cuối sẽ tạo điều kiện nếu cần thời gian hoàn tất chương trình 
học. 

Địa điểm làm việc: 104A Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh 

Quyền lợi:  

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. 

• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. 

• Được đóng BHXH, BHYT,  

• Bảo hiểm chắm sóc sức khỏe Healthcare. 

• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. 

• Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. 

• Lương cứng + thu nhập khác  (Thu nhập tối thiểu trung bình từ 7 - 12 Triệu) 

• Thưởng quý, năm + thưởng Sales contest 

Điều kiện làm việc: 

• Thứ Hai – Thứ Sáu (8 giờ 00 – 17 giờ 00) 

• Nghỉ Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ trong năm. 

• Văn phòng làm việc khang trang, hiện đại. 

Yêu cầu ứng viên: 

• Đối tượng: Sinh viên năm cuối, sinh viên mới tốt nghiệp,…. 

• Tuổi từ: 22 - 30. Không cần kinh nghiệm. 

• Trình độ: Đại học.  

• Ngoại ngữ: Tiếng anh 

• Thành thạo vi tính văn phòng, có hiểu biết về CNTT là 1 lợi thế. 

• Nhiệt tình, tự tin, giao tiếp tốt, có tâm huyết, trách nhiệm với công việc. 

Ngành học mà nhà tuyển dụng mong muốn tuyển: 

 Tất cả các ngành   Kế toán   Quản trị kinh doanh   Kinh doanh quốc tế 
 

  CNKT C.trình xây dựng 

              


