NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÒNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
Giới thiệu công ty chúng tôi:
-

Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam (VILC) được thành lập từ năm
1996 tại Việt Nam và là công ty con của Tập đoàn tài chính KDBC tại Hàn Quốc liên
doanh với Ngân hàng Aozora (Nhật Bản).

-

VILC là DN cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại thị trường Việt Nam.
Kể từ khi thành lập đến nay, VILC đã không ngừng lớn mạnh và liên tục phát triển.

-

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, VILC luôn nỗ lực đóng góp tích cực cho Ngân sách
Nhà nước qua việc hoàn thành tốt công tác nộp thuế, cũng như góp phần thúc đẩy sự phát
triển bền vững của cộng đồng và xã hội Việt Nam.

-

Website: www.vinaleasing.com
Trụ sở chính:
P902, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP. HCM
VPĐD Hà Nội:
Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

-

Hiện nay do nhu cầu mở rộng thị trường, chúng tôi cần tuyển các ứng viên tiềm năng cho
vị trí Nhân viên kinh doanh Phòng Tín dụng doanh nghiệp.

Số lượng: 05
Mô tả công việc
-

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới để giới thiệu dịch vụ cho thuê tài chính (được đào
tạo);

-

Thu thập và kiểm tra hồ sơ tín dụng;

-

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;

-

Giám sát tài sản cho thuê và theo dõi tiến độ thanh toán;

-

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng theo từng thời kỳ.

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn
-

Được đào tạo kỹ năng bán hàng và chuyên môn cho thuê tài chính.

-

Lương khởi điểm hấp dẫn (9.000.000VND)

-

Các khoản thưởng phong phú bao gồm: Thưởng hàng quý, lương tháng 13, thưởng năm.

-

Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn chuyên biệt 24/24, kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.

-

Phụ cấp điện thoại, chi phí tiếp khách, công tác phí, đào tạo.

-

Có xe công ty khi đi gặp khách hàng.

-

Thời gian làm việc: 8:00-17:00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

-

Nơi làm việc: P902, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP. HCM

Yêu cầu
-

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị
kinh doanh.

-

Có thể giao tiếp tiếng Anh.

-

Năng động, nhiệt tình, yêu thích công việc, không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
chuyên môn.

Cách nộp hồ sơ:
-

Ứng viên gửi CV bằng tiếng anh kèm theo ảnh chân dung 6 tháng gần nhất về địa chỉ
email tuyendung@vinaleasing.com tiêu đề “Tên-ứng tuyển vị trí nhân viên tín dụng
doanh nghiệp”

-

Vui lòng liên hệ Ms. Tương: 028.38232788 – 402 nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết.

