
CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI BẢO VIỆT NHÂN THỌ 

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ - BAOVIET LIFE) thuộc Tập đoàn 
Bảo Việt- Tập đoàn Tài chính, Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, đang tìm kiếm các ứng viên 
tiềm năng mong muốn làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp. 
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1. Trưởng phòng Đầu tư 
Số lượng cần tuyển: 01 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Chịu trách nhiệm: Ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hành và quản lý hoạt động quỹ đầu tư căn 
cứ theo dòng sản phẩm;  
- Lựa chọn các kênh đầu tư phù hợp căn cứ theo  phạm vi quyền hạn của BVNT; Xây dựng các quy trình 
đầu tư độc lập, phân cấp đầu tư. 
- Tham mưu cho Lãnh đạo BVNT  về việc hình thành các kênh đầu tư các kênh đầu tư tài chính độc lập và 
kênh đầu tư phù hợp. 
- Phân tích/Dự báo/Định hướng chiến lược hoạt động đầu tư của từng quỹ. 
- Giám sát cấu trúc tài sản/rủi ro/lợi nhuận/tính thanh khoản của từng quỹ và tài sản đầu tư tài chính trên cơ 
sở kênh đầu tư tài chính được phê duyệt. 
- Trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện các công tác đầu tư theo phạm vi được phân cấp. 
II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế phát triển/ Tài chính công/Tài chính doanh nghiệp/Toán kinh tế. 
- Có kinh nghiệm 03 năm trở lên tại vị trí tương đương. 
- Có kỹ năng/kinh nghiệm trong việc phân tích các yếu tố vĩ mô, phân tích thị trường đầu tư. 
- Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ CFA hoặc tương đương. 
III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



2. Chuyên viên Cao cấp Huấn luyện cán bộ PTKD – Phòng Huấn luyện cán bộ PTKD 
Số lượng cần tuyển: 02 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Thực hiện thiết kế các chương trình  huấn luyện theo từng cấp độ yêu cầu. 
- Trực tiếp biên dịch tài liệu. 
- Trực tiếp triển khai giảng dạy các chương trình huấn luyện theo từng cấp độ. 
- Phối hợp thực hiện quy trình giám sát sau huấn luyện và phân tích nhu cầu huấn luyện. 
- Trực tiếp triển khai các bài kiểm tra sau huấn luyện. 

II. Yêu cầu: 
- Nam giới 
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Bảo hiểm/QTKD hoặc các chuyên ngành có liên 
quan. 
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp thiết kế, trực tiếp giảng dạy các kỹ năng mềm cho cấp Quản lý bán 
hàng (kinh nghiệm bán hàng cá nhân & quản lý bán hàng trực tiếp tại các Công ty bảo hiểm nhân thọ, là 

một lợi thế). 
- Xuất sắc trong biên dịch từ các tài liệu huấn luyện tiếng Anh. 
- Sử dụng xuất sắc các phần mềm powerpoint, word, excel và mindmap. 
- Có kỹ năng thuyết trình và huấn luyện tốt. 
- Kỹ năng giao tiếp tốt. 
III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 
 
 

 

 

 



 
 
3. Giảng viên đào tạo đại lý – Phòng Quản lý đào tạo đại lý 
Số lượng cần tuyển: 05 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Thực hiện đào tạo, huấn luyện kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ đại lý nhằm hỗ trợ, củng cố, duy 
trì và phát triển hoạt động kinh doanh đồng thời nâng cao chất lượng năng suất hoạt động kinh doanh một 
cách hiệu quả và chuyên nghiệp. 
-Hỗ trợ  Trưởng phòng Quản lý Đào tạo trong việc triển khai các hoạt động đào tạo đội ngũ đại lý để đạt 
mục tiêu chung của Phòng/Bộ phận/Công ty. 

II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp đại học khối các trường Kinh tế/ chuyên ngành kinh tế/ các trường Sư phạm. 
- Có hiểu biết tốt về thị trường bảo hiểm, về các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. 
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, quản lý bán hàng.  
- Tuổi đời không quá 35. Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trường 
hợp ứng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, yêu cầu tuổi đời không quá 40. 
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt 
- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng, đặc biệt là Powerpoint. 
- Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy, huấn luyện trong lĩnh vực bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ 
III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 
 
 
 

 

 

 

 



4. Chuyên viên Bán hàng – Phòng Bancassurance 
Số lượng cần tuyển: 01 
Làm việc tại: TP HCM 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Xây dựng và quản lý mối quan hệ với các đối tác ngân hàng, công ty tài chính hiện có. 
- Quản lý, hỗ trợ, thúc đẩy lực lượng bán hàng. 
- Đề xuất, triển khai các sáng kiến phân phối, bán hàng theo dõi kết quả khai thác nhằm đạt được mục tiêu 
doanh số, hiệu quả đã cam kết. 
II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế/ Bảo hiểm/QTKD/Marketing. 
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng tài chính. 
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, đối tác. 
- Có khả năng thuyết trình tốt. 
- Ngoại hình khá. 
III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



 

5. Sales Manager for Bancassurance 
Số lượng cần tuyển: 02 
Làm việc tại: Hà Nội; TP HCM 
I.Nhiệm vụ chính 
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đối tác mới. 
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh thông qua các ngân hàng đối tác. 
- Tổ chức và giám sát việc triển khai các hoạt động đào tạo, huấn luyện, nâng cao kỹ năng bán hàng của các 
ngân hàng đối tác. 

II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế/Bảo hiểm/QTKD/Marketing. 
- Có kinh nghiệm về  lĩnh vực phân phối sản phẩm trong lĩnh vực tài chính, môi giới. 
- Ưu tiên các ứng viên  hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm, quy trình. 
- Thành thạo về chiến lược kinh doanh và phân phối. 
- Kỹ năng giao tiếp tốt. 
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt. 
- Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính và phân tích dữ liệu 
III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



6. Chuyên viên quản trị thương hiệu – Phòng Marketing 
Số lượng cần tuyển: 01 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Xây dựng hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp một cách nhất quán đảm bảo các giá trị thương hiệu 
được thể hiện rõ ràng lợi ích với khách hàng.  
- Lập kế hoạch, thực hiện và giám sát kế hoạch hoạt động về thương hiệu; Đề xuất, xây dựng chiến lược 
định vị cho các chiến dịch thương hiệu hiện tại và tương lai;  
- Quản lý và điều phối đối tác bên ngoài trong việc thiết kế các tài liệu marketing theo đúng định hướng/quy 
chuẩn thương hiệu BVNT; - Theo dõi sự nhận diện về thương hiệu cả bên trong và bên ngoài Bảo Việt 
Nhân thọ. 

II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Đại học công lập hệ chính quy chuyên ngành Marketing/ Thiết kế mỹ thuật/  Quảng cáo. 
- Có nhiều  kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý các dự án  xây dựng, phát triển và quản lý 
thương hiệu. 
- Hiểu biết về quy trình sản xuất các loại hình quảng cáo, marketing trực tiếp, truyền thông marketing và lập 
kế hoạch truyền thông thương hiệu. 
- Có kỹ năng phân tích và quản trị dự án,  tư duy ý tưởng thiết kế tố. 
- Có khả năng thiết kế, sáng tạo; năng động và có thể giải quyết nhiều công việc đảm bảo đúng thời hạn. 
III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



 

7. Chuyên viên Quản lý đại lý bảo hiểm (Phụ trách chính sách đại lý) – Phòng Quản lý đại lý  
Số lượng cần tuyển: 01 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Nghiên cứu và phân tích chính sách của các đối thủ cạnh tranh, định hướng phát triển của thị trường, kế 
hoạch phát triển đại lý 
- Tổng hợp, phân tích dữ liệu, số liệu thực tế kết quả kinh doanh để thúc đẩy kết quả tốt hơn theo từng định 
mức khen thưởng.  
- Tham gia quản lý, giám sát hoạt động, dữ liệu đại lý tập trung của một (nhóm) công ty, vùng  
- Tham gia nhóm đề xuất và xây dựng các chính sách đại lý 
- Truyền thông về hệ thống chính sách, quy trình quản lý hoạt động đại lý tới các Công ty và các đối tượng 
khác. 

II. Yêu cầu: 
Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Kinh tế/Bảo hiểm/ QTKD. 
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, quản lý bán hàng.  
- Có khả năng giao tiếp nói và viết tốt. 
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh khá (TOEIC trên 550 điểm) 
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt kĩ năng Excel, Power point) 

- Có kỹ năng thuyết trình và thuyết phục người khác 
III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



 
 

8. Chuyên viên Quản lý đại lý bảo hiểm (Về quy trình quản lý) – Phòng Quản lý đại lý  
Số lượng cần tuyển: 03 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Cập nhật, quản lý số liệu, tổng hợp kết quả hoạt động của đại lý trên phạm vi toàn quốc 
- Tập hợp, quản lý hồ sơ, dữ liệu, tình trạng Hợp đồng đại lý 
- Đẩu mối liên lạc, trao đổi thông tin với các công ty thành viên về hoạt động đại lý 
- Tham gia soạn thảo, bổ sung, xây dựng/chuẩn hóa các quy trình quản lý đại lý 
 
II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, thành thạo tin học văn phòng 
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm phân tích và quản lý hoạt động kinh doanh 
- Nhanh nhẹn, tự tin, giao tiếp tốt 
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh 
 

III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



 

9. Chuyên viên Quản lý đại lý bảo hiểm (Kiểm soát, cập nhật dữ liệu đại lý) – Phòng Quản lý 
đại lý  
Số lượng cần tuyển: 02 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Cập nhật, quản lý dữ liệu, giám sát các biến động về thông tin/tình trạng đại lý trên hệ thống 
- Tham gia xây dựng/chuẩn hóa các hệ thống/quy trình quản lý dữ liệu đại lý 
- Trao đổi, cập nhật thông tin với các công ty thành viên về hoạt động đại lý 
- Phối hợp bộ phận IT xây dựng/nâng cấp các phần mềm, hệ thống quản lý đại lý 
 

II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành tin học 
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm phân tích và quản lý hoạt động kinh doanh 
- Nhanh nhẹn, tự tin, giao tiếp tốt 
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh 
 

III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



10. Chuyên viên Hỗ trợ đại lý – Phòng Hỗ trợ đại lý  
Số lượng cần tuyển: 01 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
-Tập hợp và phân tích số liệu hoạt động kinh doanh để ra chiến lược thi đua hàng tháng: 
-  Giám sát và thúc đẩy tình hình triển khai thi đua của các Công ty thành viên: 
- Tính thưởng các chương trình thi đua hàng tháng: 
-  Đánh giá tính hiệu quả của mỗi chương trình thi đua: 
- Tham gia tổ chức các sự kiện trên toàn quốc.  
- Phối hợp thực hiện các công việc Admin thường xuyên của Phòng. 

II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp đại học khối kinh tế. 
- Có kỹ năng tốt về tin học văn phòng: Excel, Word, PowerPoint 
- Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định. 
- Sức khỏe tốt , đi công tác xa và chịu được áp lực công việc cao. 
- Tính cách: cẩn thận, nhiệt tình. 
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan 

III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



11. Chuyên viên Cao cấp Chăm sóc khách hàng – Phòng Chăm sóc khách hàng  
Số lượng cần tuyển: 01 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Đề xuất, triển khai và hỗ trợ các chương trình gìn giữ khách hàng. 
-  Triển khai việc thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng. 

- Tham gia triển khai và giám sát chương trình xây dựng tinh thần đồng đội và phát triển nhân viên Chăm 
sóc & phục vụ khách hàng tại các công ty thành viên. 
- Tham gia cập nhật hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng. 
II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp đại học chính quy, ưu tiên các chuyên ngành về kinh tế, xã hội. 
- Có kinh nghiệm trên 3 năm trong lĩnh vực dịch vụ và chăm sóc khách hàng. 
- Có kiến thức về Marketing; Kiến thức về sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. 
- Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính văn phòng, hệ thống dữ liệu khách hàng. 
- Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết) 

- Có khả năng giao tiếp, đào tạo, huần luyện và thuyết trình tốt. 

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình và cẩn thận trong công việc. 
 

III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



12. Trưởng bộ phận Telesales – Phòng Chăm sóc khách hàng  
Số lượng cần tuyển: 01 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Điều hành quản lý hoạt động của kênh Telesales đạt hiệu quả tối đa 
- Phân công, bố trí công việc, theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của CBNV trong bộ phận quản lý;  
- Huấn luyện, đào tạo và hỗ trợ Trưởng nhóm, Điện thoại viên. 

II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp đại học chính quy, ưu tiên các chuyên ngành kinh tế, xã hội. 
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực dịch vụ tài chính 
có vốn đầu tư nước ngoài. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong bộ phận Telesales hoặc Call 
center. 
- Có kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực đào tạo (Training) và tuân thủ (Compliance) sẽ là một lợi 
điểm. 
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo (Nghe, nói, đọc, viết). 
- Có kiến thức về Marketing; Kiến thức về sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ. 
- Có khả năng khích lệ, động viên nhân viên. 

III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 



13. Tổng đài viên – Phòng Chăm sóc khách hàng  
Số lượng cần tuyển: 03 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Tiếp nhận các giao dịch đến từ khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của BVNT và hỗ trợ khách hàng. 
- Thực hiện các nội dung quảng bá về sản phẩm dịch vụ/hình ảnh của BVNT trong hoạt động giao dịch với 
khách hàng khi có yêu cầu. 
- Thực hiện yêu cầu giới thiệu và bán các sản phẩm bảo hiểm của BVNT trong cùng giao dịch giải đáp yêu 
cầu của khách hàng. 
- Thực hiện các chiến dịch chăm sóc khách hàng của Tổng đài bằng cách gọi điện, gửi thư, gửi thư điện 
tử… cho KH. 
- Nhập thông tin giao dịch với khách hàng( cuộc gọi vào, cuộc gọi ra, email, fax, chat…) đầy đủ & chính 
xác vào phần mền hỗ trợ tổng đài (CIMS). 

II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên nghành kinh tế, xã hội, ngoại ngữ… ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm 
việc trong Call Center/Contact Center: 
- Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng đánh máy tốt (20 wpm) 
- Trình độ Anh văn cơ bản  
- Kỹ năng giao tiếp rất tốt, kỹ năng lắng nghe tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, kỹ năng dịch vụ khách hàng 
tốt. 

- Có thể làm việc dưới áp lực cao 
III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



14. Chuyên viên Chấp nhận bảo hiểm – phòng Chấp nhận bảo hiểm  
Số lượng cần tuyển: 02 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Trực tiếp xử lý các hồ sơ tham gia bảo hiểm của khách hàng. 
- Kiểm tra, giám sát các Công ty thành viên về công tác đánh giá rủi ro và kiểm tra sức khoẻ.  
- Hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ của các Công ty BVNT thành viên trong quá trình thực hiện đánh giá rủi ro 

II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Đại học Y khoa 
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn trên cả nước. 
- Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm máy tính văn phòng. 
- Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh. 
- Chủ động, sáng tạo, nhiệt tình và chịu được áp lực cao trong công việc. 

III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



15. Chuyên viên Actuary – Phòng Định phí 
Số lượng cần tuyển: 01 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Tham gia lựa chọn các phương pháp toán học áp dụng cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. 
- Lập các chương trình tính phí bảo hiểm, quỹ dự phòng và các số liệu có liên quan. 
- Tính các quỹ dự phòng nghiệp vụ và lãi chia hàng năm phục vụ quyết toán. 
- Tổng hợp tình hình triển khai sản phẩm, phân tích, đánh giá hiệu quả triển khai các sản phẩm và đề xuất 
các phương án hoàn thiện sản phẩm, thiết kế sản phẩm mới. 
- Tham gia lập các phương án tái bảo hiểm nhân thọ khi có yêu cầu. Thu thập số liệu, xử lý thông tin, lưu 
trữ số liệu, tài liệu,… thuộc phạm vi công việc được giao. 
II. Yêu cầu: 
- Có thiên hướng nổi trội về Toán/ Đạt giải cấp Quốc gia môn Toán từ giải 3 trở lên trong thời gian học phổ 
thông hoặc Đại học. 
- Tốt nghiệp Đại học công lập hệ chính các chuyên ngành: Actuary/ Toán/ Toán – Tin. 
- Có khả năng lập trình tính toán phí bảo hiểm và các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan. 
- Tiếng Anh: TOEIC đạt 700 điểm hoặc IELTS 6.0 hoặc TOEFL 575 điểm trở lên 
- Tuổi đời không quá 30. 
* Ưu tiên:Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan từ 02 năm trở lên. 
III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân. 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



 
16. Chuyên viên chính Tuyển dụng & đào tạo – Phòng Tổ chức và nhân sự 
Số lượng cần tuyển: 01 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
-  Nghiên cứu và xây dựng chính sách tuyển dụng cán bộ trong hệ thống Bảo Việt Nhân thọ. 
- Triển khai và giám sát kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt. 
- Trực tiếp triển khai các công tác tuyển dụng: Đăng tuyển, tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ, tổ chức thi tuyển và 
phỏng vấn, làm các thủ tục tiếp nhận cán bộ mới. 
II. Yêu cầu: 
- Nam giới. 
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực/ Kinh tế lao động/ Quản trị kinh doanh. 
- Có 1-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc 
trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



 

17. Chuyên viên chính Quản trị lương và phúc lợi – Phòng Tổ chức và nhân sự 
Số lượng cần tuyển: 01 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Tham gia xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy trình về lương thưởng và phúc lợi 
của toàn Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ phù hợp với chiến lược nhân sự, chiến lược kinh doanh của Tổng 
Công ty/Tập đoàn Bảo Việt và trong khuôn khổ ngân sách. 
- Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, quy chế, quy 
trình về lương thưởng và phúc lợi của toàn Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đảm bảo đúng quy định đã ban 
hành. 
- Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật. 

II. Yêu cầu: 
- Nam giới. 
- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế/QTKD/Kế toán. 
- Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực Lương – Thưởng – Phúc lợi. 
- Có khả năng lập kế hoạch và làm việc nhóm tốt. 
- Có khả năng cập nhật các quy định pháp lý trong lĩnh vực liên quan. 
- Có khả năng giao tiếp nói và viết tốt. 

III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 
 
 

 

 

 

 

 



18. Chuyên viên Quản lý hợp đồng – Phòng Quản lý hợp đồng 
Số lượng cần tuyển: 05 
Làm việc tại: Hà nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Thực hiện theo dõi hợp đồng bảo hiểm. 
- Giải quyết yêu cầu của bên mua bảo hiểm trên cơ sở điều khoản và điều kiện hợp đồng. 
- Thực hiện các công việc văn phòng: Chuẩn bị chứng từ thanh toán, lưu trữ hồ sơ. 
- Tổng hợp số liệu báo cáo, lưu trữ và chứng từ thanh toán. 
- Giải quyết các thắc mắc liên quan đến việc theo dõi và quản lý hợp đồng bảo hiểm, tình trạng hợp đồng. 

II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bảo hiểm. 
- Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực bảo hiểm. 
- Khả năng sử dụng tin học thành thạo. 
- Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo (TOEIC 400 điểm trở lên). 

- Có khả năng giao tiếp tốt. 
- Có khả năng lập kế hoạch và quản lý kế hoạch làm việc. 
III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

  



 

19. Chuyên viên giải quyết quyền lợi bảo hiểm – Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm 
Số lượng cần tuyển: 01 
Làm việc tại: Hà Nội 
I.Nhiệm vụ chính: 
- Phân tích đánh giá hồ sơ yêu cầu giải quyết quyển lợi bảo hiểm. Đề xuất quyết định giải quyết quyền lợi 
bảo hiểm đối với từng hồ sơ vụ việc. 
- Đưa ra các yêu cầu đối với khách hang cũng như các bộ phận khác về việc bổ sung hồ sơ, giải quyết 
quyền lợi bảo hiểm hoặc xin ý kiến tư vấn. 
- Chuẩn bị các báo cáo về tình trạng hồ sơ đang giải quyết. 

II. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bảo hiểm/Kinh tế/ Quản trị kinh doanh. 
- Có 1-3 năm kinh nghiệm trong công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm. 
- Có kiếm thức cơ bản về bảo hiểm nhân thọ. 
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 
- Kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua điện thoại. 
- Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo (TOEIC 400 điểm trở lên). 
III. Quyền lợi được hưởng: 
- Lương cạnh tranh, được trả theo công việc và thưởng theo hiệu quả làm việc. 
- Các chế độ khác: Theo quy định của  Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo việt 
Nhân thọ bao gồm cả các chế độ bảo hiểm đặc biệt  cho CBNV của Bảo việt Nhân thọ. 
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp,  nơi mà kiến thức, kỹ năng và thái độ được 
hòa quyện thành thói quen tốt, trong một môi trường cạnh tranh trên tinh thần hợp tác, đầy thách thức 
nhưng nhiều cơ hội phát triển, mọi đóng góp đều được thừa nhận và tôn vinh. 
- Quyền lợi và chế độ khác: 
a. Chế độ phúc lợi theo quy định của Tập đoàn Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
b. Chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm khám chữa bệnh. 
c. Ứng viên có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo theo Bản đồ học tập (Learning map) và Khung năng 
lực (competencies framework); tham dự hội thảo/hội nghị trong nước và nước ngoài theo yêu cầu công việc 
d. Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc. 
e. Hiệu quả làm việc: Được đánh giá theo kết quả công việc và mức độ đóng góp căn cứ vào kế hoạch và 
chỉ tiêu đã đề ra theo Tháng/Quý/Năm (theo BSC- bảng điểm cân bằng; hoặc và KPI (chỉ số đo lường hiệu 
quả làm việc); Kế hoạch mục tiêu cá nhân) 
IV. Cách thức ứng tuyển: 
Ứng viên gửi Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Bảo Việt Nhân thọ tới địa chỉ email: 
bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn hoặc trực tiếp gửi về: Phòng Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Bảo 
Việt Nhân thọ, tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. 
* Ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ theo số điện thoại sau:  
   Anh Tùng: (84-04) 6251 7777- 180; DĐ: 0975326979. 

 


