
                                 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC THIÊN BẢO 

                                     440 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Vị Trí: Nhân Viên Kinh Doanh 

- Số lượng: 10 nhân viên 

- Trình độ chuyên môn: Từ trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành 

- Độ tuổi: từ 21 – 31 tuổi 

- Giới tính: Không yêu cầu 

- Thời hạn ứng tuyển: 30/11/2019 

- Địa điểm làm việc: 440 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM 

- Thời gian làm việc: 8h00 – 12h00 và 13h30 – 17h30, từ thứ 2 đến thứ 7 

- Thời gian thử việc: 02 tháng  

1. Mô tả công việc 

- Giới thiệu, tư vấn về các sản phẩm, dịch vụ Bất động sản của công ty 

- Hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án, sản phẩm nhà mẫu 

- Khai thác, phát triển các mối quan hệ và chăm sóc khách hàng 

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn 

2. Yêu cầu 

- Giao tiếp tự tin, linh hoạt, có khả năng lập luận thuyết phục 

- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, yêu thích công việc năng động 

- Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại. 

- Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo 

3. Quyền lợi 

- Lương cơ bản (từ 4,6 triệu) + Phụ cấp, trợ cấp (500.000đ - 1.000.000đ)  

- Thưởng tuần từ 500.000đ - 10.000.000đ cho nhân viên có giao dịch phát sinh trong 

tuần 

- Thưởng nóng 2.000.000đ/1 sản phẩm 

- Hoa hồng: 30 - 100 triệu tùy theo sản phẩm, dự án 

- Thưởng lương tháng 13, thưởng tổng kết Tháng/Quý/Năm,... 

- Tham gia các loại bảo hiểm, chế độ lễ, tết, phép năm đầy đủ theo quy định 

- Được đào tạo hội nhập, training những kỹ năng, kiến thức khi mới bắt đầu 

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến lên chuyên viên, Trưởng nhóm sau 3 

- 6 tháng làm việc 

- Các chế độ phúc lợi hấp dẫn: du lịch, teambuilding, quà các ngày đặc biệt,... 

4. Cách thức liên hệ 

- Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV ứng tuyển qua email: tuyendung@thienbaoland.com 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại số: 440 Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, trong giờ hành chính 

- Hotline: 0902.496.788 (Ms. Mai) 

mailto:tuyendung@thienbaoland.com

