
 
 

TUYỂN DỤNG 
CHUYÊN VIÊN PHÒNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (VN PAY) 

 
Số lượng tuyển 02  

Mô tả công việc 

 Tìm kiếm và phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ SMS Brandname (là 

dịch vụ SMS Quảng Cáo và SMS Chăm Sóc Khách Hàng), dịch vụ thanh 

toán VNPAYQR, Dịch vụ liên quan đến viễn thông. 

 Quản lý, Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng do mình phát triển để đảm bảo 

doanh số cá nhân theo định kỳ. 

 Báo cáo dịch vụ theo tuần, tháng, quý…. 

 Chủ động, sáng kiến trong việc đưa ra các ý tưởng mới. 

 Các công việc khác của phòng theo quản lý trực tiếp giao. 

Yêu cầu công việc: 

 

 Nam/Nữ từ 23 tuổi trở lên. 

 Tiếng Anh, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. 

 Giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng thuyết trình. 

 Có khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng. 

 Trung thực, cẩn thận và nhiệt huyết. 

 Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt. 

 Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường quảng cáo và truyền thông, 

các dịch vụ thanh toán online, dịch vụ tài chính, các dịch vụ liên quan 

đến thuê bao diện thoại như: 3G/4G, nạp tiền điện thoại. 

 Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về nhiều nhãn hàng và các doanh nghiệp 

thương mại điện tử, có quan hệ với nhiều doanh nghiệp. 

Quyền lợi 

 

 Mức lương thỏa thuận theo năng lực. 

 Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh hỗ trợ cơm trưa, cung cấp hoa quả và 

đồ uống miễn phí tại văn phòng, hỗ trợ trang điểm cho nhân viên nữ, hỗ 

trợ ưu đãi cho CBNV mua nhà, thưởng cổ phiếu cho CBNV có nhiều 

đóng góp cho Công ty…. 

 Chế độ thưởng hấp dẫn vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm 

niên và kết quả kinh doanh của công ty. 

 Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, được tham gia bảo hiểm sức khỏe cao 

cấp theo chính sách riêng của công ty. 

 Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân, ngày 

hội gia đình do công ty tổ chức hàng năm tại các địa điểm du lịch, resort 

cao cấp. 

 Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến 

trong công việc. 

Yêu cầu hồ sơ 

 

- CV (mô tả rõ quá trình học tập và làm việc), 

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, 

- Bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ liên quan; 

- 2 hình 3 x 4 

Nộp hồ sơ tại địa 

chỉ 

Nộp hồ sơ theo 2 hình thức sau: 

* Nộp hồ sơ trực tiếp tại VPDĐ Cty Trí Việt: 52 Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân 

Bình, TpHCM - Điện thoại liên hệ: 028.39493233 gặp bộ phận nhân sự 

hoặc hotline 0903136644 (A Danh) 

* Nộp hồ sơ qua email tuyển dụng của công ty: tuyendung@triviethrd.com 
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