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8 Thực tập sinh Thu Hồi Công Nợ 

(Phụ cấp thực tập hấp dẫn) 

• Sinh viên năm cuối ngành luật (ưu tiên Nam) 

Nơi làm việc: HCM, Cần Thơ. 

9 Nhân viên Kinh Doanh (Sản 

phẩm bảo hiểm) 

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

tế, kế tóan, quản trị kinh doanh, ngoại thương, kinh 

doanh quốc tế, bảo hiểm, tiếng Anh thương mại, tiếng 

Trung thương mại,… 

•  Ứng viên mới tốt nghiệp được chào đón. 

Nơi làm việc: HCM 

10 Nhân viên .Net Developer/ 

Business Analyst. 

• Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin 

•  Ứng viên mới tốt nghiệp được chào đón. 

Nơi làm việc: HCM 

11 Nhân viên Kế Toán 

 

• Tốt nghiệp ngành Kế toán 

• Ứng viên mới tốt nghiệp được chào đón. 

Nơi làm việc: HCM 

 

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 

1 kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp tại nước ngoài (áp dụng cho bộ phận Quan hệ khách hàng Doanh 

nghiệp); 

 Chế độ du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp 4* trở lên hàng năm cùng Công ty ở  trong và ngoài nước; 

Ngoài ra nhân viên còn được Công ty tài trợ kinh phí khi đi du lịch theo nhóm; 

 Trở thành hội viên dài hạn của trung tâm thể dục thể thao nổi tiếng CALIFORNIA; 

 Chế độ bảo hiểm sức khỏe và tai nạn 24/24 cho toàn nhân viên; 

 Đóng BHXH,YT,TN đầy đủ theo quy định của luật Lao động; 

 Có xe Công ty đưa đón khi gặp khách hàng; 

 Ứng viên được đào tạo kiến thức nghiệp vụ tài chính đối với hoạt động cho thuê Tài Chính; 

 Cơ hội thăng tiến theo lộ trình. 

 Ngoài ra, còn nhiều phụ cấp hấp dẫn khác….     

Nơi làm việc: trụ sở chính của Cty: Tầng 28, Sài Gòn Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, 

Q.1, HCM. 

***Các bạn có thể lựa chọn tại một trong các địa điểm làm việc tại TP. HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Bình 

Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Long An. 

 Cách thức ứng tuyển: Vui lòng gửi CV có hình ảnh mới nhất của bạn: 
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