GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI NHẬT BẢN
Được thành lập vào năm 1902 dưới
hình thức công ty bảo hiểm nhân thọ
(“BHNT”) tương hỗ đầu tiên tại Nhật
Bản, The Dai-ichi Life Insurance
Company, Limited (“Dai-ichi Life”) là
một trong những công ty BHNT hàng
đầu tại Nhật Bản cũng như trên thế giới
với tổng tài sản trị giá 379,5 tỷ đô la Mỹ
và tổng doanh thu đạt 38,7 tỷ đô la Mỹ
(tính đến ngày 31/3/2013).

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO NGHỀ NGHIỆP
Tôi có quan tâm đến Cơ hội nghề nghiệp này. Hãy gửi
thư mời tham dự Hội thảo cho tôi theo thông tin dưới đây:

Họ và tên:
Địa chỉ:

Số điện thoại:
Ngày, tháng, năm sinh:

Chữ ký của ứng viên:

Tên người giới thiệu:
Mã số Đại lý:
Khu vực:

Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong
ngành BHNT và tiềm lực tài chính vững
mạnh, Dai-ichi Life đã mở rộng mạng
lưới hoạt động ở nhiều quốc gia trên
thế giới như Việt Nam, Úc, Ấn Độ, Thái Lan… Kể từ khi được thành
lập, Dai-ichi Life luôn họat động dựa trên nền tảng “Khách hàng là
trên hết” và sẽ tiếp tục áp dụng triết lý kinh doanh này vào mọi hoạt
động của công ty nhằm thực hiện cam kết trở thành người bạn
đồng hành đáng tin cậy trọn đời của khách hàng.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
cùng DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
CƠ HỘI hôm nay,
THÀNH CÔNG mai sau!

Tòa nhà trụ sở Dai-ichi Life
tại Tokyo, Nhật Bản

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi
Life Việt Nam”) được thành lập ngày 18 tháng 01 năm 2007, là
thành viên của The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited
(“Dai-ichi Life”) - Nhật Bản, một trong những công ty bảo hiểm
nhân thọ hàng đầu tại Nhật Bản và trên thế giới.
Chỉ sau 1 năm chính thức hoạt động tại Việt Nam, Dai-ichi Life Việt
Nam đã được Bộ Tài Chính cho phép tăng vốn đầu tư từ 25 triệu đô
la Mỹ lên 72 triệu đô la Mỹ (tương đương 1.141 tỷ VNĐ), trở thành
một trong hai công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài có vốn điều
lệ đã góp lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Sự hỗ trợ mạnh mẽ của
công ty mẹ đảm bảo cho Dai-ichi Life Việt Nam sự vững mạnh về tài
chính và năng lực cung cấp những sản phẩm và dịch vụ mang tiêu
chuẩn chất lượng hàng đầu Nhật Bản, góp phần vào sự phát triển
của ngành bảo hiểm nhân thọ và nền kinh tế Việt Nam.
Dai-ichi Life cam kết “Gắn bó dài lâu” với khách hàng và đất nước
Việt Nam.

Ngày gặp ứng viên:
CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tòa nhà Dai-ichi Life, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (+84-8) 3810 0888 | Fax: (+84-8) 3997 3000 | www.dai-ichi-life.com.vn

Hãy khởi đầu sự nghiệp cùng Dai-ichi Life Việt Nam
để thực hiện ước mơ!

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

CƠ HỘI CÓ THU NHẬP CAO
Thực hiện được những điều mong muốn:

THÔNG TIN VỀ BẠN

Bạn sẽ được tham dự các chương trình huấn luyện phù hợp với
các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của bạn:

Công việc hiện nay của Bạn?

Vui lòng cho biết những điểm hài lòng và không hài lòng trong
công việc hiện nay của Bạn?

Khởi nghiệp
kinh doanh
Kỹ năng
bán hàng
vượt trội

Phát triển
năng lực
bản thân

Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, Bạn mong muốn mức
thu nhập bao nhiêu mỗi tháng?
Điều hành và
phát triển
tổ chức

Quản lý
và
lãnh đạo

Để tìm kiếm một công viện tốt hơn hiện tại, mục tiêu mà Bạn
mong muốn đạt được trong công việc mới là gì?

Xây dựng
chiến lược
kinh doanh

CƠ HỘI THĂNG TIẾN TẠI DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CẤP CAO
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH CẤP CAO
TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

TƯ VẤN TÀI CHÍNH HẠNG KIM CƯƠNG
Tư Vấn Tài Chính

Cấp Quản Lý

CÂU LẠC BỘ DAI-ICHI LIFE / MDRT

TƯ VẤN TÀI CHÍNH HẠNG VÀNG

CƠ HỘI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
Bạn sẽ có nhiều cơ hội được tham dự hội nghị, tham quan, du lịch
tại những địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Những yếu tố nào sau đây là quan trọng cho sự lựa chọn nghề
nghiệp của Bạn?
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Thu nhập không hạn chế và dựa vào nỗ lực của bản thân.
Thành tích cá nhân được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng.
Cơ hội trau dồi nghiệp vụ, du lịch ở nước ngoài.
Cơ hội thăng tiến công bằng.
Được tham gia chương trình huấn luyện chuyên nghiệp.
Thời gian làm việc linh hoạt.
Công việc hiện nay có đáp ứng những mong muốn nêu trên của
Bạn không?

TƯ VẤN TÀI CHÍNH HẠNG BẠC

Bạn có sẵn sàng tìm hiểu một cơ hội kinh doanh có thể biến
những giấc mơ của Bạn trở thành hiện thực?
TIỀN TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

TƯ VẤN TÀI CHÍNH

