
 

 
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Vị trí: Nhân viên tiếp cận thị trường (PG) 

Chúng tôi là trung tâm Anh Ngữ Minh Nam Anh, chuyên cung cấp các khóa học tiếng Anh cho người lớn (bao 

gồm học sinh, sinh viên từ 15 tuổi trở lên, nhân viên văn phòng, chủ doanh nghiệp…) với thương hiệu IELTS/ 

TOEIC Booster và Direct English tại Việt Nam, là học viện Anh ngữ hàng đầu thế giới, hơn 100 năm kinh 

nghiệm đào tạo Anh ngữ. Trải qua 25 năm phát triển, Direct English đã giúp cho hơn 1,320,000 người lớn trên 

khắp thế giới thành thạo Tiếng Anh và chinh phục được mục tiêu của mình. 

Địa chỉ trụ sở chính: 596A Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3, Tp.HCM 

Website: https://directenglishsaigon.edu.vn/ 

Do nhu cầu mở rộng, hiện nay chúng tôi đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Tiếp cận thị trường (PG) với 

thông tin chi tiết như sau: 

I. CÔNG VIỆC CHÍNH 

• Phát quà cho khách hàng bao gồm các voucher, flyer, brochure và các quà tặng theo mùa 

• Làm phiếu khảo sát, xin thông tin khách hàng theo mẫu phiếu Khảo sát công ty phát 

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

• Tự tin, nhanh nhẹn, chăm chỉ, yêu thích kinh doanh 

• Giao tiếp tốt, ngoại hình dễ nhìn, dễ gây thiện cảm 

• Phương tiện di chuyển tự túc, có smart phone 

• Sức khoẻ tốt, sẵn sàng di chuyển bên ngoài nhiều 

• Tinh thần làm việc nhóm tốt 

 

III. THỜI GIAN LÀM VIỆC 

• Ca sáng: 9:00-12:00 

• Ca chiều: 15:00-18:00 

Thời gian làm việc linh hoạt, ứng viên có thể dễ dàng chọn 1 trong 2 ca làm để phù hợp với lịch 

cá nhân, đặc biệt phù hợp với đối tượng sinh viên. 

 

IV. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

• Tại các trường THPT, đại học, khu vui chơi, tòa nhà văn phòng… 

• Khu vực Q3, Q5, Q10, Q Bình Thạnh, Q, Phú Nhuận, Q. Gò Vấp… 

 

V. QUYỀN LỢI 

• Mức lương hấp dẫn: 120k/ ca (40k/ giờ) 

• Thưởng: 200K/ hợp đồng 

• KPI: 30 contact/ ca 

• Được cấp phát đồng phục của công ty 

 

 Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về email: hr@directenglishsaigon.edu.vn 

Tiêu đề email: [Họ và tên]-[Ứng tuyển PG] 
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