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1. Giới thiệu về công ty 
Học viện Anh ngữ quốc tế SS English Academy hoạt động từ 2015, là 1 trong những đơn vị tiên phong đưa 
mô hình đào tạo tiếng Anh tương tác trực tuyến 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài về Việt Nam, để cải thiện 
và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập, cuộc sống và công việc cho người Việt. 
- Quy mô nhân sự: 30-40 nhân viên làm việc trực tiếp tại văn phòng + trên 100 giáo viên nước ngoài làm 

việc từ xa. 
- Đặc điểm nhân sự: SS’s team là tập hợp của 1 đội ngũ nhân sự 8x, 9x trẻ trung, năng động và giàu nhiệt 

huyết đến từ khắp các vùng miền Bắc –Trung -Nam.  
Thông tin tham khảo: 

• Website: https://www.ss.edu.vn/ 
• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0IdPSIOdrX10nFz0XxuUTQ 
• Fanpage: https://www.facebook.com/SSEnglishVietnam/ 

 
2. Thông tin công việc: 

- Vị trí: NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH/ TƯ VẤN TUYỂN SINH CAO CẤP. 
- Sản phẩm: Các khoá học tiếng Anh Online tương tác 1 kèm 1 với GVNN cho trẻ em, người đi làm. 
- Địa điểm làm việc: 371/5 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh. 
- Số lượng: 15 TVTS 
- Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần (nghỉ nửa ngày T7 và CN) 

 
3.  Quyền lợi :  

- Thu nhập: Lương cơ bản 6.000.000 – 11.000.000 + Hoa hồng (trung bình 8-20 trđ/tháng) 
- Đào tạo: được đào tạo bài bản về tư duy, kĩ năng, công cụ, lộ trình học tập phát triển trong nghề từ CEO, 

Giám đốc kinh doanh và hỗ trợ, kèm cặp sát sao từ các Team Leader. 
- Phát triển: Có lộ trình thăng tiến rõ ràng: lên Senior/Team leader/Manager theo năng lực làm việc và đóng 

góp cho công ty, không phụ thuộc vào yếu tố kinh nghiệm và thời gian làm việc tại công ty.  
- Phúc lợi: Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước & nhiều phúc lợi khác như: ưu đãi học tiếng Anh 

1:1 với GVNN cho bản thân, gia đình. Cơ hội đi công tác và đào tạo ở nước ngoài. Du lịch, team building 
thường niên, các hoạt động kết nối bản thân… 
 

4. Mô tả công việc : 
- Tư vấn cho học viên tiềm năng tìm hiểu và đăng ký chương trình đào tạo tiếng Anh Online qua điện thoại, 

email, zalo hoặc gặp gỡ trực tiếp học viên tại văn phòng. Nguồn data để tư vấn do Phòng marketing cung 
cấp. Tuy nhiên, không hạn chế nguồn data của cá nhân TVTS tự khai thác. 

- Chịu trách nhiệm với bộ phận tuyển sinh và quản lý cấp trên về chỉ tiêu tuyển sinh, theo kế hoạch tuyển 
sinh chung của phòng TVTS. 

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ quản lý.  
 

5. Yêu cầu công việc:  
- Trình độ: Cao đẳng/ Đại học/ Thạc sĩ 
- Giới tính: Nam/ Nữ/ Khác 
- Độ tuổi: 22 – 30 
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu nhưng bắt buộc phải có:  

• Mục tiêu: kiếm nghề và kiếm tiền rõ ràng.  

• Nỗ lực: Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc. Chịu khó học và làm để hoàn thành và vượt chỉ tiêu 
được giao. 
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