
    

          
CƠ HỘI LỚN ĐỂ TRỞ THÀNH  

NHÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆP 

CÔNG TY TNHH TM DV THỊNH VƯỢNG CHUNG 

- Là đơn vị tiên phong đưa ứng dụng công nghệ A.I vào đầu tư bất động sản nhà phố với xác 

suất thành công 100%.  

- Văn hóa doanh nghiệp: Chia sẻ  

- Đội ngũ nhân viên: Luôn chúc phúc cho nhau thành công và thành công hơn. 

- Ban lãnh đạo: giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, sẳn sàng chia sẻ tạo điều kiện để 

nhân viên có cơ hội phát triển và trở thành những nhà đầu tư – lãnh đạo kế tiếp. 

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

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

I. Đầu tư tập sự 

Số lượng: 4 

Mô tả công việc: 

-  Tìm kiếm, phân tích thông tin theo tiêu chuẩn  công ty và nhập liệu thông tin vào phần 

mềm đầu tư. 

- Khảo sát thực địa, thẩm định giá, thẩm định dự án đầu tư, thương thảo thương thuyết, 

phân tích tài chính, phân tích, quản lý rủi ro của dự án… 

-  Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư. 

Yêu cầu ứng viên: 

-  Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường. Ưu tiên tốt nghiệp ngành Kinh doanh BĐS, 

Quản lý đất đai hoặc Thẩm định giá. 

-  Khéo léo trong giao tiếp, giàu năng lượng tích cực, chủ động và mạnh dạn đưa ra ý kiến 

đề xuất, tính cách trung thực, khả năng nhìn nhận sự việc vừa tỉ mỉ vừa bao quát, đam mê 

đầu tư và có khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Tác phong chuyên nghiệp, tự tin, đáng 

tin cậy. 

- Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và khả năng hòa nhập tốt khi 

làm việc nhóm; quản lý thời gian tốt;  

- Thành thạo vi tính văn phòng (bạn sẽ được đào tạo về vẽ Autocad).  

Lưu ý: chúng tôi không yêu cầu kinh nghiệm, đây sẽ là cơ hội việc làm cho các sinh viên 

năm cuối hoặc mới ra trường. 

Cơ hội thăng tiến:  


