
o Hỗ trợ tư vấn các thủ tục pháp lý cho khách hàng.   

o Chăm sóc khách hàng có sẵn từ nguồn data công ty.   

o Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp/ Ban 

Giám Đốc.  

- Quyền lợi được hưởng  

o Lương cơ bản: 6.000.000đ - 20.000.000đ + % hoa hồng + thưởng nóng.  

o Thu nhập không giới hạn bình quân từ 30 triệu - 150 triệu/tháng, tuỳ theo 

năng lực. 

o Trở thành chuyên gia môi giới BĐS hàng đầu Việt Nam 

o Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức marketing và khai thác khách hàng. 

o Nguồn sản phẩm khổng lồ, đa dạng. 

o Được tham gia chương trình Team building, Hội thao, Vinh danh hàng 

quý…. 

o Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được tham dự các khóa huấn luyện, đào 

tạo chuyên nghiệp về nghề BĐS. 

- Yêu cầu 

o Trình độ: Tốt nghiệp THPT, ưu tiên từ Trung cấp trở lên.  

o Ưu tiên có kinh nghiệm về công việc, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào 

tạo.  

o Có giọng nói chuẩn, truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp.  

o Cẩn thận và tỉ mỉ, giao tiếp tốt và xử lý vấn đề linh hoạt. 

Thực tập sinh Bộ phận Kinh doanh 

- Mô tả công việc 

o Hỗ trợ đăng tin, quản lý fanpage, trả lời những thắc mắc của khách hàng 

o Hỗ trợ tư vấn các thủ tục pháp lý cho khách hàng.   

o Chăm sóc khách hàng có sẵn từ nguồn data công ty.   

o Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp/ Ban 

Giám Đốc.  

- Quyền lợi được hưởng  

o Lương thưởng và phụ cấp hấp dẫn (sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi 

phỏng vấn) 

o Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập tại công 

ty 

o Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức marketing và khai thác khách hàng. 


