
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PROVIEW

  

  

Bất động sản PROVIEW chúng tôi là Công ty chuyên hoạt động trên 3 phân khúc chính (Chuy
ên phân phối những dự án cao cấp - Chuyên cho thuê những BĐS cao cấp cho người nước
ngoài - Chuyên môi giới lại về mảng bán cho những dòng BĐS cao cấp như: Căn hộ, biệt thự,
nhà phố, khách sạn, văn phòng, đất nền ở các quận trung tâm trong nội thành HCM)
. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mệnh của mình - cầu nối tin cậy của khách
hàng. Nếu bạn là người hội đủ: “Tâm, Tài, Trí” và có mong muốn thay đổi chính cuộc đời mình,
hãy cùng tham gia vào đội ngũ nhân viên công ty chúng tôi. 

  

  

Công ty TNHH Bất Động Sản Tầm Nhìn Chuyên Nghiệp Proview

  CẦN TUYỂN:
  

⇒ Vị trí 1 : Kế toán : 03 người mức lương từ 400$ đến 800$

  

⇒ Vị trí 2: Trợ lý Bộ phận chăm sóc Khách hàng: 08 người (Lương từ $300 –
id="mce_marker"000$ /tháng) tùy theo năng lực, những ứng viên giỏi về khả năng ngoại giao và
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 thuyết phục và dẫn dắt khách hàng, giao tiếp tốt ngoại ngữ và có ngoại hình là một lợi thế cạnh
tranh ( chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo )

  

⇒ Vị trí 3: Nhân viên chăm sóc khách hàng :50 người (Lương từ $200 – $500/tháng)

  

⇒ Vị trí 4: Nhân viên Sales Bất động sản Part Time, tự chủ động sắp xếp lịch làm việc tại công
ty ( tuần làm 3 buổi)
 (không cần ngoại hình, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

  

– Làm việc trong môi trường năng động.
 – Được đào tạo về các kĩ năng về bất động sản như đàm phán, tư vấn,…
 – Lương căn bản + Hoa hồng/ thưởng Doanh Số

  Yêu cầu:
  

⇒ Vị trí 2 và Vị trí 3: Ưu tiên những ứng viên đam mê BĐS, Giao tiếp tốt với khách hàng người
nước ngoài, có ngoại hình là một lợi thế, Tiếng Anh lưu loát (ưu tiên những ứng viên sử dụng lưu
loát nhiều ngoại ngữ), năng động, linh hoạt trong xử lý tình huống, không ngại di chuyển, làm tốt
các công việc từ Sếp Giao.

  

⇒ Vị trí 3: Ưu tiên các ứng viên mới tốt nghiệp ( Cao Đẳng, Đại Học) trung thực, có nhiệt huyết,
đam mê học hỏi và tận tâm, không ngại di chuyển các quận Trung tâm.
(Có tuyển dụng NV mới ra trường, SV thực tập tốt nghiệp, NV chưa có kinh nghiệm)

  

  

♦♦♦♦ Đặc biệt ♦♦♦♦: NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP VÀ SINH VIÊN MUỐN ĐI LÀM ĐỂ CÓ
QUAN HỆ VÀ KINH NGHIỆM
 Hồ sơ bao gồm: Đơn xin việc, Sơ yếu lí lịch, CMND, HK (Tất cả chỉ photo không cần công
chứng) (Vị trí 1 và 2 cần CV tiếng Anh + Việt)
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CÁC ỨNG VIÊN CÓ THỂ CHỌN CÁC VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY DƯỚI ĐÂY ĐỂ LÀM VIỆC

  

****  Hồ sơ nộp về:

  

Thời gian nhận hồ sơ đến: Từ 15/10/2017 đến 15/12/2017 ( Có nhận hồ sơ qua email) ưu tiên
những ứng viên nộp hồ sơ sớm.

  

⇒⇒⇒ 1)   219A Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM ( Đối diện cổng B Trường
quốc tế BIS) (Liên Hệ Ms Yan)

  

⇒⇒⇒ 2) 649/58/9 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

  

⇒⇒⇒ 3) 15 Đường số 4 Phường Thảo Điền Quận 2 ( Tòa Văn phòng và căn hộ dịch vụ )

  

  

  

Liên hê : Ms Yan 0919462121 / 0933 235111 / 0936746571

  

Email: info@proviewland.vn

  

Website : proview-land.vn  | proviewland.vn  |  proviewland.com.vn  | apartments-villas-hcm.co
m

  

 3 / 3

mailto:info@proviewland.vn
http://proview-land.vn
http://proviewland.vn
http://proviewland.com.vn/
http://apartments-villas-hcm.com/
http://apartments-villas-hcm.com/

