TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
-------------------TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP- TƯ VẤN VIỆC LÀM

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
A.

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG

1. Tên đơn vị:

Khối Tín dụng Tiểu thương (CommCredit),
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

2. Địa chỉ:

Lầu 6, Tòa nhà Continental, 81-83-85 Hàm Nghi,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại:

+84 (04) 73 056 600

4. Website:

http://www.vpbank.com.vn/

B.

VỊ TRÍ – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Công việc/chức danh:

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng

2. Số lượng:

Không giới hạn

3. Mô tả công việc:

• Tìm kiếm, chăm sóc Khách hàng tiềm năng, và mở rộng
mạng lưới Khách Hàng;
• Chủ động tiếp cận thu hút Khách hàng mới;
• Giới thiệu, Tư vấn Khách hàng về sản phẩm và dịch vụ
của Khối Tín dụng Tiểu thương một cách nhanh chóng,
chuyên nghiệp và lịch thiệp;
• Hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao;
• Báo cáo những công việc hàng ngày, và đóng góp ý kiến
trong việc duy trì và cải thiện cẩm nang bán hàng lên
Trưởng phòng và các Đơn vị liên quan.

4. Yêu cầu ứng viên:

• Nam/ Nữ tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học các
ngành Ngân hàng, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,
Marketing và các ngành liên quan;
• Ngoại hình dễ nhìn. Tác phong chuyên nghiệp, và tự tin
trong giao tiếp;
• Có khả năng thiết lập, duy trì mối quan hệ và chăm sóc
khách hàng;
• Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó đi lại. Ưu tiên
ứng viên có kinh nghiệm các ngành Tài chính, Ngân hàng,
Tư vấn, Dịch vụ, Hàng tiêu dung nhanh...

5. Địa điểm làm việc:

Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Long An

6. Thu nhập, điều kiện làm Thu nhập cạnh tranh
việc:
Nhân viên được ký hợp đồng lao động trực tiếp với Ngân
hàng Việt Nam Thịnh Vượng
C. HỒ SƠ, LIÊN HỆ
1. Hồ sơ gồm:

Đơn xin việc và Sơ yếu lý lịch

2. Thời hạn và phương thức Sớm nhất có thể
nộp hồ sơ
Ứng viên nộp Hồ sơ bằng bản mềm qua email
hr_hb@vpbank.com.vn và bản cứng trực tiếp đến Khối Tín

3. Thông tin liên hệ:

dụng Tiểu thương, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng theo
địa chỉ như trên
Phòng Nhân sự, Khối Tín dụng Tiểu thương
Điện thoại: +84 (04) 73 056 600, Số nội bộ: 102336

D. TƯ VẤN - TRỢ GIÚP
Nếu có nhu cầu tư vấn hồ sơ, sự chuẩn bị và trợ giúp về kỹ năng, các ứng viên có thể
liên hệ Trung tâm Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm:
- Phòng 009 – 97 Võ Văn Tần – P6 – Q3 – Tp.HCM
- Hoặc thông qua email: long.nlm@ou.edu.vn (Mr Long – GĐ Trung tâm)

