CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN TÁI BẢO HIỂM
Về GIC
Là một trong Top 10 Tổng công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam. Với Trụ Sở
Chính được đặt ở Hồ Chí Minh, GIC có hơn 600 cán bộ nhân viên và 18 Công ty thành viên
cùng hơn 60 Phòng kinh doanh rộng khắp toàn quốc. Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp những
sản phẩm bảo hiểm tốt nhất cho khách hàng và trở thành một trong những công ty bảo hiểm
hàng đầu Việt Nam.
Mối quan hệ hợp tác giữa GIC và ERGO (một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn nhất tại Đức
và Châu Âu) từ tháng 3/2011 đã đem lại cho GIC nhiều cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ và
sản phẩm của Công ty. Vì hoạt động kinh doanh của GIC ngày càng mở rộng, chúng tôi đang
tìm kiếm nhân sự năng động và giàu kinh nghiệm chuyên môn để cùng chúng tôi góp phần
đem lại sự thành công và tăng trưởng bền vững của GIC.
Khi gia nhập GIC, điều bạn nhận được không chỉ là một công việc mà còn bao gồm những giá
trị như sau:
•
•
•
•
•

Mức lương cạnh tranh cùng các chế độ hấp dẫn
Nhiều cơ hội phát triển trong công ty
Môi trường làm việc hòa đồng và thân thiện
Được cộng tác cùng các đồng nghiệp quốc tế
Được tín nhiệm, hỗ trợ và hướng dẫn nhằm phát triển cá nhân

Mô tả công việc
• Tham gia hỗ trợ, tập hợp dữ liệu cho hợp đồng tái cố định/tạm thời hàng năm
• Thực hiện các công việc liên quan đến nhận/nhượng tái nghiệp vụ theo phân công công
việc
• Giám sát thu đòi/chi trả bồi thường nhượng/nhận tái nghiệp vụ theo phân công công
việc
• Rà soát, đối chiếu, kiểm tra dữ liệu hỗ trợ các Ban nghiệp vụ
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban.
Yêu cầu
• Tốt nghiệp các Trường đại học liên quan đến chuyên ngành Bảo hiểm, Tài chính, Kinh
tế, Ngoại thương
• 1-5 năm kinh nghiệm
• Tiếng Anh tương đương TOEIC 450, IELTS 4.5, TOEFL Ibt 58
• Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng Word, Excel, PowerPoint, Access
Thông tin khác
• Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 - 17:00 giờ
• Cơ hội huấn luyện: Trong và ngoài nước
• Đồng nghiệp: Năng động, hòa đồng
• Ngày nghỉ: Theo quy định công ty và pháp luật
• Phúc lợi: Theo quy định công ty và pháp luật
• Phụ cấp khác: Công tác phí thường xuyên, phụ cấp cơm trưa.
Thông tin liên hệ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU
• Email: tuyendung@gic.com.vn
• Địa chỉ liên hệ: Tầng 16, Toà nhà Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng 8, P. 4, Q. 3,
TP.HCM

