
CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ 

TƯ VẤN VIỆT NAM (VNVC) 

Số: 3103/2022/CV-VNVC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---o0o--- 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Vị trí 1: Thẩm định viên về giá (01 vị trí) 

Yêu cầu công việc và chuyên môn 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thẩm định giá / Kinh tế / Tài chính Ngân hàng 

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ít nhất 1-3 năm tại các công ty chuyên về thẩm định giá. Ưu tiên 

các ứng viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thẩm định giá và có thẻ thẩm định viên về giá. 

- Giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 

- Có kiến thức chuyên sâu, am hiểu về thị trường bất động sản, máy móc, trang thiết bị, thẩm định giá 

đền bù, thẩm định giá tài sản công. 

- Trung thực, linh hoạt, năng động, chủ động trong công việc, có khả năng thích ứng với công việc. 

- Chỉ yêu cầu thực hiện các tài sản định giá cho Ngân hàng hoặc các đơn vị tư nhân. 

- Có thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp. 

Chế độ đãi ngộ 

- Mức thu nhập hấp dẫn (theo thỏa thuận, 15 triệu đồng lương cứng, ngoài ra có lương hồ sơ, tổng mức 

thu nhập từ 20-40 triệu đồng). Ngoài ra ứng viên có khả năng tìm kiếm khách hàng còn được hưởng 

lương doanh thu. 

- Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện để phát huy tối đa tài năng. 

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thách thức. 

- Liên tục được đào tạo về kiến thức và kỹ năng làm việc tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. 

- Các đãi ngộ khác: thưởng, bảo hiểm, phúc lợi… theo quy định của Nhà nước và Công ty. 

 

Vị trí 2: CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ (05 vị trí): 

Yêu cầu công việc và chuyên môn 

- Thu thập thông tin thị trường về giá, lập báo cáo thẩm định giá hoàn chỉnh theo quy định 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thẩm định giá / Kinh tế / Tài chính Ngân hàng; 

Chế độ đãi ngộ 

     - Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp 

vụ chuyên môn. 

- Mức lương và thưởng kinh doanh: 10.000.000đ trở lên tùy năng lực. 

- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như 

quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…). 

- Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty. 

- Phụ cấp ăn ca, điện thoại, xăng xe. 

- Được nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định. 

- Được tham gia các hoạt động team building và du lịch hàng năm của Công ty 

HỒ SƠ TUYỂN DỤNG BAO GỒM(chỉ nhận hồ sơ qua mail): 

       - 01 sơ yếu lý lịch, 01 bản CV (có kèm ảnh); Bằng tốt nghiệp Đại học; Bản sao các văn bằng chứng chỉ 

có liên quan. 

      - Thẻ thẩm định viên ( Yêu cầu dành cho vị trí Thẩm định viên) 

      - Hồ sơ gửi về: tuyendung.vnvc@gmail.com 

      - Hạn nộp hồ sơ: ngày 15/06/2022 


