
     

          

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 11/2021 

CƠ HỘI ĐỂ BẠN TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN !!! 

TVC tìm kiếm những bạn trẻ có khao khát muốn khám phá bản thân và đam mê đầu tư bất động sản.  

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ BĐS – THỰC TẬP SINH ĐẦU TƯ BĐS 

1. Mô tả công việc 

 Thẩm định giá, phân tích, đánh giá bất động sản trên phần mềm độc quyền của công ty.  

 Đề xuất phương án đầu tư với Ban Giám đốc. 

 Thương lượng và tiến hành giao dịch bất động sản. 

2.  Giá trị nhận được 

 Trải nghiệm phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đầu tư bất động sản. 

 Lương, thưởng hấp dẫn. Du lịch 2 lần/năm. 

 Cơ hội góp vốn đầu tư. 

 Tham gia toàn bộ quy trình đầu tư một dự án. 

 Được training các kiến thức Luật đất đai, Luật kinh doanh BĐS, Thẩm định giá, Tài chính. 

 Môi trường năng động, chuyên nghiệp, đề cao tinh thần làm việc nhóm. 

3. Yêu cầu  

 Yêu thích và đam mê đầu tư bất động sản.  

 Năng động, nhiệt tình, sáng tạo. 

 Ưu tiên sinh viên các chuyên ngành về Bất động sản, Thẩm định giá, Quản lý đất đai, Luật, 

Tài chính và các ngành thuộc khối ngành kinh tế (không yêu cầu bằng cấp đối với sinh viên, 

chấp nhận các bạn vừa ra trường đang chờ bằng). 

 Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt là một lợi thế. 

4. Liên hệ 

 Nhận hồ sơ nộp qua email: lienhe.thinhvuongchung@gmail.com hoặc truy cập website: 

www.aireal.vn để đăng ký. 

 Địa chỉ: 37 Hoa Mai, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 

 Hotline: 0979 247 168 
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