
    

          

 VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

ĐẦU TƯ TẬP SỰ  

(ƯU TIÊN SINH VIÊN SẮP RA TRƯỜNG THUỘC CÁC CHUYÊN NGÀNH  

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN – THẨM ĐỊNH GIÁ – LUẬT…) 

1. Mô tả công việc: 

• Tìm kiếm bất động sản tiềm năng, thẩm định giá, phân tích đầu tư, trình phê duyệt đầu tư 

(với các BĐS thuộc khu vực các Quận Trung tâm TP. Hồ Chí Minh). 

• Thương lượng và tiến hành giao dịch bất động sản. 

2. Giá trị nhận được: 

• Đặc biệt được trải nghiệm PHẦN MỀM phân tích, thẩm định giá ứng dụng đầu tư BĐS 

thông minh (Bigdata – AI…). 

• Mức lương, thưởng hấp dẫn. Du lịch 2 lần/năm. 

• Thưởng theo kết quả dự án. 

• Cơ hội góp vốn đầu tư, tham gia toàn bộ quy trình đầu tư một dự án bất động sản. 

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

• Được training tất cả kiến thức Luật đất đai, Luật xây dựng, Thẩm định giá, Bất động sản… 

• Trải nghiệm quá trình mua bán một tài sản (lập hợp đồng, ký công chứng, quy trình thực 

hiện pháp lý của một dự án đầu tư bất động sản). 

3. Yêu cầu: 

• Ưu tiên sinh viên năm cuối các chuyên ngành về bất động sản, tài chính, thẩm định giá, 

luật và khối ngành kinh tế - luật. (và các bạn vừa ra trường đang chờ bằng). 

• Yêu thích và đam mê đầu tư bất động sản. 

• Nhiệt tình, ham học hỏi, có khao khát trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. 

• Có kỹ năng giao tiếp, thích làm việc nhóm,… 

** Nhận hồ sơ qua email: lienhe.thinhvuongchung@gmail.com – Hotline: 097 924 7168 

Hoặc truy cập trang web: www.aireal.vn để đăng ký ứng tuyển 

Công ty TNHH TM DV Thịnh Vượng Chung – 37 Hoa Mai, Phường 02, Quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh 

 

https://dsa.ueh.edu.vn/viec-lam/cong-ty-tnhh-thinh-vuong-chung-tuyen-thuc-tap/lienhe.thinhvuongchung@gmail.com
http://www.aireal.vn/

