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            Chuyên viên Huấn luyện kinh doanh 

 

Mô tả công việc 

 

 Phát triển về cả chất và lượng của đội ngũ kinh doanh  

- Huấn luyện các khóa đào tạo cho đại diện kinh doanh về kiến thức lẫn kỹ 

năng, duy trì việc mở lớp đều đặn theo kế hoạch 

- Liên tục theo dõi và cũng cố kiến thức cho đại diện kinh doanh để cósự gắn 

kết với công ty lâu dài và có hiệu quả kinh doanh tốt 

- Chuẩn bị, tổ chức và làm báo cáo hoạt động đào tạo theo kế hoạch đào tạo của 

bộ phận Huấn luyện kinh doanh của từng Văn phòng Kinh doanh 

  Hỗ trợ các hoạt động tại Văn phòng kinh doanh  

- Hỗ trợ tổ chức các hội thảo khách hàng, các buổi huấn luyện chuyên đề 

- Tham gia các buổi huấn luyện sản phẩm mới 

  Phát triển kỹ năng giảng dạy  

- Tích cực nâng cao kiến thức về bảo hiểm nhân thọ và sản phẩm của Công ty 

- Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn và các đồng nghiệp để có những bài giảng thực 

tế khi đứng lớp 

- Trao dồi và phát triển kỹ năng đứng lớp và quản lý lớp học 

- Tham gia kiểm tra chặt chẽ đầu vào của học viên 

 

Yêu cầu 

 Tốt nghiệp Đại học 

 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương 

 Sử dụng thành thạo Word, Excel, PowerPoint 

 Kỹ năng: Thuyết trình và giao tiếp tốt; Có khả năng thuyết phục cao, đào tạo có 

sức lôi cuốn, thu hút người nghe 
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 Có tinh thần làm việc nhóm cao, kiên nhẫn, sáng tạo, nhiệt tình, thân thiện, năng 

nổ và có tính cầu tiến 

 Có kinh nghiệm thực tiễn về đào tạo, giảng dạy, bán hàng 

 Ưu tiên ứng viên có các bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến ngành bảo hiểm như 

LOMA, LIMRA 

 

Địa điểm làm việc: 

 Văn phòng kinh doanh trên toàn quốc (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Điện 

Biên,…) 

 

 

 

 


