
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Trực thuộc Dai-ichi Life Holdings Inc. và là thành viên của Tập đoàn Dai-

ichi Life, công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt 

Nam) được thành lập vào tháng 1/2007, và đây là thị trường nước ngoài đầu tiên 

mà Tập đoàn Dai-ichi Life có công ty BHNT sở hữu 100% vốn. 

Với hơn 2.200.000 khách hàng, hơn 81.300 nhân viên và tư vấn tài chính, 

trên 8.000 tỷ VNĐ là tổng doanh thu phí bao hiểm năm 2017 từ 300 văn phòng và 

tổng đại lý, Dai-ichi Life Việt Nam hiện là công ty đứng đầu trên thị trường bảo 

hểm nhân thọ Việt Nam về cả sản phẩm lẫn chất lượng dịch vụ. 

Vốn điều lệ được tính đến T8/2018 của công ty là hơn 5.400 tỷ đồng (gấp 9 

lần vốn điều lệ mà Chính Phủ yêu cầu) 

I. GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG – PHÒNG TƯ VẤN TÀI 

CHÍNH CẤP CAO 

Phòng tư vấn tài chính cá nhân cấp cao của Dai-ichi Life – Dai-ichi Life 

Financial Advisor Center, gọi tắt là DFAC. 

Tọa lạc tại tầng 1&2 của Khâm Thiên Buidling, số 195 Khâm Thiên, p.Thổ 

Quan, q.Đống Đa, Hà Nội. DFAC là mô hình văn phòng tư vấn tài chính cá nhân 

chuyên sâu đầu tiên của công ty. DFAC sẽ triển khai phục vụ khách hàng thông 

qua đội ngũ nhân lực cấp cao đạt chuẩn CLB Bàn tròn Triệu đô (Million Dollar 

Round Table) tại Việt Nam, là những chuyên gia tư vấn tài chính được công nhận 

trên phạm vi toàn cầu về năng lực chuyên môn và chuẩn mực đạo đức kinh doanh 

trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm nhân thọ. DFAC được xây dựng theo phong 

cách độc đáo, hiện đại cùng những tiện nghi sang trọng, đáp ứng nhu cầu phục vụ 

khách hàng cao cấp. Với nội thất gồm sảnh tiếp khách, phòng hội thảo và nhiều 

khu vực tư vấn riêng biệt được thiết kế thông minh, linh hoạt, cùng không gian ấm 

cúng và thân thiện được mô phỏng theo đúng không gian của công ty mẹ Dai-ichi 

Life tại Nhật Bản, DFAC sẽ mang đến cho ứng viên cơ hội học tập,thăng tiến, trau 

dồi kĩ năng cũng như kinh nghiệm trong quá trình thực tập và làm việc tại đây. 

II. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 
Thực tập sinh bảo hiểm 

1. Số lượng: 10 

2. Mô tả công việc 



 

 

- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng 

- Phân tích, đưa ra giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của khách hàng 

 

3. Yêu cầu 

- Là sinh viên năm cuối trường đại học và những bạn sinh viên mong muốn có 1 

công việc ổn định có thu nhập tốt 

- Có ý chí cầu tiến 

- Hiện không đang là Tư vấn Tài chính/Đại lý BH ở công ty BHNT khác 

 Và  

- Không nằm trong “Danh sách đen” (black-list) của Hiệp hội Bảo hiểm VN 

- Hoàn tất đơn tuyển dụng đầy đủ theo đúng quy định của Công ty  
4. Quyền lợi 

- Thu nhập không hạn chế dựa vào nỗ lực cá nhân của bạn 

- Công việc kinh doanh năng động, thời gian làm việc linh động 

- Cơ hội thăng tiến nhanh và công bằng theo đúng năng lực 

- Chương trình huấn luyện chuyên ngành thường xuyên giúp bạn tự tin và hoàn 

thiện bản thân 

- Cơ hội gặp gỡ và làm việc với nhiều đối tượng khách hàng 

- Cơ hội làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp cấp cao 

- Cơ hội tham gia các hội nghị kinh doanh trong và ngoài nước 

- Ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng thành quả kinh doanh của bạn 

5. Thời gian làm việc: full-time, part-time 

6. Lương: Khởi điểm 5-10tr 

7. Hồ sơ: 

- Đơn ứng tuyển 

- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6  

- Bản sao hộ khẩu, KT3/ tạm trú 

- Chứng minh thư, căn cước công dân bản sao 

-4 ảnh 4x6 chụp trên phông trắng, mặt nhìn thẳng 

Hồ sơ gửi trực tuyến qua địa chỉ email: daiichilife195khamthien@gmail.com 

hoặc nộp trực tiếp tại công ty: tầng 2 tòa nhà Khâm Thiên, số 195 Khâm Thiên, 

p.Thổ Quan, q.Đống Đa. 

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018 

Địa chỉ: tầng 2 tòa nhà Khâm Thiên, p.Thổ Quan, q.Đống Đa, Hà Nội 

Liên hệ trực tiếp: 0973430793 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 


