Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:

Ngành:

Tuyển Dụng Tại: Hồ Chí Minh

Hình thức:

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Thỏa thuận
Nhân viên
Không giới hạn tuổi tác

Bán hàng / Kinh doanh; Chứng khoán; Ngân
hàng
Nhân viên chính thức
Toàn thời gian
Cao đẳng

Thông tin công ty
Chúng tôi , Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư KIM THÁI THỊNH là công ty hàng đầu Việt Nam về tư vấn giao dịch các sản
phẩm của thị trường Chứng Khoán Phái Sinh , như : Bạc , Bạch Kim , Dầu , Cà phê, các chỉ số index HongKong, Nikkei,
...

Mô Tả Công Việc
Chúng tôi , công ty TNHH Kim Thái Thịnh là công ty hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn & đầu tư các sản phẩm của thị
trường chứng khoán Phái sinh như : Bạc, Dầu, Cà phê, chỉ số HangSeng, Nikkei,…
Nay , với mục tiêu mở rộng thị trường , công ty Kim Thái Thịnh chúng tôi cần tuyển gấp nhân sự có năng lực và tham
vọng vào vị trí sau :
* Chuyên viên tư vấn ( Số lượng : 30 nhân viên )
Nơi làm việc : Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc:
- Phát triển khách hàng cho công ty .
- Cập nhật thông tin và tư vấn khách hàng trong việc giao dịch .
- Công việc độc lập và tự chủ thời gian .

Kỹ năng yêu cầu
Yêu cầu :
-

Khả năng giao tiếp tốt ( qua điện thoại và trực tiếp )
Biết sử dụng máy vi tính .
Có khả năng làm việc độc lập , siêng năng và cầu tiến .
Trình độ Cao đẳng trở lên .
Cộng tác viên cũng sẽ được công ty huấn luyện .
Ưu tiên :
+ Những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính ( Ngân hàng , Bất động sản, bảo hiểm,… )
+ Các ứng viên có khả năng đá bóng và sinh hoạt nhóm trong những buổi dã ngoại .
Cơ hội :

- Thu nhập cao , bao gồm :
• Lương căn bản : 2.000.000 VND ( Có điều kiện ) .
• Hoa hoa hồng cao hơn tất cả các công ty cùng lĩnh vực.
( Rất dễ dàng với cơ hội thu nhập trung bình từ 15 tr đến 50tr / tháng , Đây là mức thu nhập chính của nhân viên

)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo luật lao động Việt Nam .
- Nhiều cơ hội thăng tiến .
- Có cơ hội công tác và làm việc ở nước ngoài .
Hồ sơ gồm có :
- Đơn xin việc ( viết tay )
- SYLL , Giấy khám sức khỏe .
- Các bằng cấp liên quan.
- Hai tấm hình ( 3 x 4 )
-Thời gian nhận hồ sơ từ ngày : 1/3/2012
-Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại văn phòng Công ty vào giờ hành chánh ( Từ Thứ hai – thứ sáu hàng tuần. )
- Các ứng viên tham khảo thông tin về Cty trên website : kimthaithinh.vn
Công ty TNHH KIM THÁI THỊNH
Địa chỉ : Lầu 7, 506 Nguyễn Đình Chiểu P.4 Q.3
Điện thoại : (08) 6290 3582 - (08) 6290 3581
Email : info@kimthaithinh.vn
Ứng viên liên hệ dưới mọi hình thức.
“ Nếu thành công , các bạn phải được huấn luyện bởi những người thành đạt !”

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm

1 năm

Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ
Phúc lợi

Thông tin liên hệ
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng.
Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký.

