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THƯ NGỎ 
******** 

Các bạn Ứng Viên thân mến! 

 

Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease (www.chailease.com.vn) xin gửi tới các Bạn 

lời chào thân ái!    
 

DO NHU CẦU MỞ RỘNG, CTY CHAILEASE CẦN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ PHÙ HỢP VỚI 

CÁC BẠN SẮP RA TRƯỜNG VÀ MỚI RA TRƯỜNG NHƯ SAU: 

 

# VỊ TRÍ YÊU CẦU 

1 Nhân viên Quan Hệ Khách Hàng 

Doanh Nghiệp 

• Tốt nghiệp ngành ngân hàng, tài chính-ngân hàng, kinh 

tế, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương; 

•  Ứng viên mới tốt nghiệp được chào đón. 

2 Thực tập sinh Bộ phận Quan Hệ 

khách hàng (khách hàng Doanh 

Nghiệp) 

(Phụ cấp thực tập hấp dẫn) 

• Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối ngành ngân hàng, tài 

chính-ngân hàng, kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, 

ngoại thương;  

3 Nhân viên Dịch vụ khách hàng 

(khách hàng Doanh Nghiệp)  

• Tốt nghiệp ngành ngân hàng, tài chính-ngân hàng, kinh 

tế, kế toán, quản trị kinh doanh. 

•  Ứng viên mới tốt nghiệp được chào đón. 

4 Nhân viên Lễ tân kiêm Admin  • Tốt nghiệp ngành Quản lý nhân sự, Quản trị kinh 

doanh, tiếng Anh, tiếng Trung hoặc các chuyên ngành 

liên quan 

•  Ứng viên mới tốt nghiệp được chào đón. 

5 Nhân viên thẩm định • Tốt nghiệp ngành tài chính-ngân hàng,tài chính Doanh 

Nghiệp,  kinh tế. 

•  Ứng viên mới tốt nghiệp được chào đón. 

6 Chuyên viên phát triển kinh 

doanh (sản phẩm bảo hiểm) 

• Tốt nghiệp các ngành Kinh tế, Ngân hàng, Marketing, 

Bảo hiểm hoặc tương đương. 

•  Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh 

doanh bảo hiểm, ưu tiên bảo hiểm phi nhân thọ 

 

PHÚC LỢI: 

• Thời gian làm việc 5 ngày /tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) 

• Chế độ tăng lương cạnh tranh, thưởng với mức hấp dẫn hàng năm; 

• Lương tháng 13; 

• Phụ cấp ăn trưa, điện thoại hàng tháng. 

• Tiền hoa hồng nhận hàng quý theo doanh số, đặc biệt các bạn vượt doanh số sẽ được Cty tài trợ 
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