
 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CP BĐS KHẢI HOÀN LAND TUYỂN DỤNG 
 

Công ty CP BĐS Khải Hoàn Land trực thuộc Khải Hoàn Group – thành lập từ năm 2009, hiện nằm trong top 5 

nhà phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam với hơn 20 Sàn Giao dịch Tập trung và 02 Trung tâm đào tạo, 

với khoảng 3.000 chuyên viên Môi giới BĐS chuyên nghiệp. 

Xem nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi - then chốt làm nên thành công của công ty, đánh giá cao những giá trị 

mang lại từ sức mạnh WIN – WIN, Khải Hoàn Group xây dựng hệ thống lương thưởng - chính sách đãi ngộ 

cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay, hướng tới trở thành một trong những nhà tuyển dụng được yêu thích 

nhất. 

Do nhu cầu mở rộng, chúng tôi cần tuyển 200 chuyên viên kinh doanh: 

✓ Địa điểm làm việc: B10-11 KDC Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.07, TP.HCM 

✓ Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức  

✓ Thời gian làm việc: Linh động 

Đăng ký phỏng vấn: 0902.905.600 – 0909.996.791 Ms. Phương (Trưởng phòng Kinh Doanh) 

------------------------------------------------------------------------------------- 

13 Lý do nên gia nhập đội ngũ KHẢI HOÀN LAND 

1. Phi thương bất phú - Bất động sản, 1 trong 03 ngành giúp bạn làm giàu nhanh nhất.  

2. KHL - Top Nhà môi giới BDS uy tín hàng đầu TPHCM, với hơn 20 chi nhánh, gần 3.000 CTV 

3. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. 

4. Thời gian làm việc linh động, nơi tự bản thân mỗi người làm chủ cuộc đời mình.  

5. Cơ hội thăng tiến, phát triển nhanh,... chỉ cần bạn say Yes or No. 

6. NV chưa có kinh nghiệm được training từ A đến Z bởi đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm. 

7. Được chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các supper sale triệu đô. 

8. Hoa hồng ON TOP cao nhất toàn thị trường, mức chia sẻ từ 65- 85%, thực nhận lên đến 4.5% + thưởng 

nóng.... 

9. Dự án rộng khắp cả nước, đối tác chiến lược, đơn vị F1 của hàng loạt dự án HOT nhất thị trường như: 

các sản phẩm của Tập Đoàn VinGroup: Vinhomes (Vinhomes Grand Park, Vinhomes Central Park, 

Vinhomes Golden River,…), Vin Pearl (Grand World, Vin Wonder, Condotel, mini Hotel); các sản 

phẩm của nhiều CĐT khác từ trung cấp đến cao cấp, sản phẩm đa dạng,... 

10. Đi nghỉ dưỡng, khen thưởng hàng tháng/quý/năm.  

11. Hỗ trợ thiết kế, in ấn tài liệu phục vụ bán hàng. Hỗ trợ chi phí MKT, đào tạo chuyên sâu các thủ thuật 

MKT hiệu quả với chi phí thấp 

12. Sở hữu kho data Khách hàng khổng lồ, rộng khắp. 

13. Được vinh danh và trở thành cổ đông công ty,… 

 Nhanh tay liên hệ Hotline: 0902.905.600 – 0909.996.791. Nắm bắt ngay cơ hội đổi đời chỉ từ 1 

cuộc điện thoại. 


