
SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI LẠNG SƠN 

TRUNG TÂM DICH VỤ VIỆC LÀM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
Số:        /TB-TTDVVL Lạng Sơn, ngày     tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn phối hợp Công ty Bảo hiểm PVI 

Kinh Bắc tuyển dụng Nhân viên, Đại lý khai thác bảo hiểm phi nhân thọ, cụ thể 

như sau: 

1. Trưởng phòng kinh doanh 

- Số lượng cần tuyển: 02 

- Yêu cầu: 

+ Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học; 

+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm công tác kinh doanh bảo hiểm; 

+ Năng động, sáng tạo, tác phong chuyên nghiệp. 

2. Chuyên viên kinh doanh 

- Số lượng cần tuyển:  

- Yêu cầu 

+ Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học/trên đại học; 

+ Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ; 

+ Năng động, sáng tạo, tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực công 

việc cao; 

+ Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp 

tốt.  

3. Quyền lợi 

- Lương/thưởng thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên (Lương 

cứng + lương doanh thu). 

- Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của 

pháp luật. Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Môi trường làm 

việc năng động, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. 

4. Địa điểm làm việc: Lô 7 TĐC Yết Kiêu, phường Tam Thanh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Hạn nộp hồ sơ: 30/9/2022 

Người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm vui lòng liên hệ để được hỗ 

trợ: Trung tâm Dịch vụ việc làm - Số 66 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, 



thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 0205.3871.418 (Trong giờ hành 

chính từ thứ 2 - 6). 

 
Nơi nhận: 
- UBND các xã, phường, TT (phối hợp); 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Phòng HC-QT (đăng tin); 

- Phòng TVGTVL,DN&BHTN (t/h); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thị Bích Loan 

 

 

 


		2022-09-14T15:07:17+0700


		2022-09-14T16:01:41+0700


		2022-09-14T16:01:41+0700


		2022-09-14T16:01:41+0700




