CÔNG TY TNHH TMDV TƯ VẤN FIC
Địa Chỉ : 1/6 Quách Văn Tuấn Phường 12 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08 .68410068 website : www.ficc.com.vn

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Do nhu cầu phát triển và mở rộng mạng lưới, Công Ty TNHH FIC đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên năng động, chăm chỉ, ham học hỏi và
đam mê trong lĩnh vực Tài chính- Kinh Doanh. Các vị trí như sau :



Nhân viên bán hàng qua điện thoại – Telesales
Nhân viên bán hàng Trực tiếp – Direct Sale
Với nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của khách hàng, vấn đề nan giải ngày nay là làm sao để mang các giải pháp tốt nhất đến mọi người
dân Việt Nam, FIC đang xây dựng đội ngũ Nhân viên chuyên nghiệp để cung cấp các giải pháp đồng thời hỗ trợ khách hàng hoàn tất cả thủ
tục hồ sơ qui trình theo đúng qui định của Ngân Hàng.

Vì vậy Công ty chúng tôi không ngừng tìm kiếm những Ứng Viên tiềm năng gia nhập CÔNG TY TNHH TMDV FIC với chế độ đãi ngộ hấp dẫn,
nhiều cơ hội thăng tiến và được trả lương theo đúng năng lực của từng ứng viên.

STT

Số lượng

Vị trí tuyển dụng

Yêu cầu công viễc


1

10

Nhân viên bán hàng qua điện thoại

2
Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân
20








Tốt nghiệp trung cấp trở lên khối ngành Kinh tế hoặc lĩnh
vực liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán, sale…
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục tốt
Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
Có chí tiến thủ và chịu được áp lực công việc
Chấp nhận sinh viên năm cuối/mới ra trường ở vị trí cộng
tác viên
Làm tốt nhận làm nhân viên chính thức.

Mức lương

5.000.000-7.000.000

5.000.000-10.000.000

Liến hệ : Ms Bích Ngọc
Phone : 0686410068
Email: bichngoc@ficc.com.vn
Nhận nộp hồ sơ qua Email.

