
 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐA KAO 

THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG 

Văn phòng Luật sư Đa Kao Được thành lập năm 2016, hoạt động trong các lĩnh vực tư 

vấn pháp lý, tranh tụng tại tòa án các cấp về Dân sự, Hình sự, Kinh doanh thương mại, 

Hôn nhân và gia đình, đại diện giải quyết thu hồi công nợ cho các đơn vị tài chính, Ngân 

hàng,… 

Văn phòng Luật sư Đa Kao  

 Trụ sở tại 48 Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

 Chi nhánh số 1: 332/6C Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

 Chi nhánh số 2: Đường Lý Thái Tổ, xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai. 

Với đội ngũ Lãnh đạo, luật sư, chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm năng động, nhiệt 

huyết. Đội ngũ nhân sự Văn phòng được đào tạo chuyên sâu, chuyên trách từng lĩnh 

vực, chúng tôi luôn tạo điều kiện cho các nhân viên hoàn thành tốt công việc và mang 

lại cho nhân viên nhiều quyền lợi, phúc lợi xã hội và môi trường làm việc chuyên 

nghiệp. 

Văn phòng đang có nhu cầu tuyển dụng: Nhân viên Thu hồi nợ qua Điện thoại. 

Địa điểm làm việc: Chi nhánh số 1, chi nhánh số 2. 

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI 

Mô tả công việc 

- Nhận danh sách Khách hàng từ Trưởng 

nhóm, liên hệ và nhắc nhở, thuyết phục 

khách hàng thanh toán khoản vay sắp đến 

hạn . 

 

- Thuyết phục khách hàng thực hiện nghĩa 

vụ thanh toán đối với những khoản nợ, 

khoản vay quá hạn. 

 

- Giải thích đầy đủ cho khách hàng những 

vấn đề liên quan đến nợ quá hạn và phí 

phạt trễ hạn. 

 

- Hoàn thành chỉ tiêu thu nợ cá 

nhân/nhóm theo ngày/tuần/tháng. 

 

- Theo dõi và báo cáo tình trạng nợ cho 

quản lý. 

 

- Các công việc khác theo yêu cầu của 

quản lý. 


