Cộng Tác Viên Bất Động Sản
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; Bất động sản; Tư
vấn
Nhân viên chính thức, Nghề tự do
Bán thời gian

Thông tin công ty
Thành lập từ năm 2005, công ty Đất Vàng Mới tuy thành lập chưa lâu nhưng doanh nghiệp được quản lý bởi một đội ngũ
lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, phát triển bất động sản và tài chính; cán bộ nhân viên trẻ trung, năng
động, được đào tạo chính quy trong và ngoài nước. Một số dự án công ty đang triển khai và tư vấn tiếp thị độc quyền
như: Louix IX - Bảy Hiền, Silver Sea Tower, KDC Phan Văn Trị - Gò Vấp. Trụ sở: 49 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình
Thạnh, Tp. HCM. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi hoan nghênh những cá nhân có tính cầu tiến và năng động
gia nhập cùng chúng tôi.

Mô Tả Công Việc
- Có thể làm việc tại nhà qua máy tính có kết nối Internet hoặc làm việc trực tiếp tại văn phòng của Cộng Tác Viên.
- Tìm kiếm khách hàng qua các phương tiện truyền thông có nhu cầu giao dịch BĐS (mua hoặc bán).
- CTV là việc theo quy trình:
* CTV sau khi được đào tạo sẽ tiến hành đăng thông tin về các sản phẩm của công ty đang phân phối bằng các phương
tiện như : các trang web chuyên về BĐS, các trang rao vặt, mua bán hoặc qua báo, tạp chí, v...v
* Khi có khách hàng quan tâm về dự án đã đăng, CTV sẽ lưu lại thông tin của KH ( tên, số điện thoại, nhu cầu) và hẹn KH
đến công ty sau đó chuyển thông tin KH qua cho bộ phận hỗ trợ tư vấn để hoàn tất các khâu còn lại.
** Hỗ trợ :
- Công ty sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và và bản đồ của các dự án.
- Được hướng dẫn các vấn đề về pháp lý,
- Được cung cấp danh sách các trang web đăng tin hiệu quả và hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật đăng tin, up tin.

Kỹ năng yêu cầu
- Biết sử dụng máy tính cơ bản.
- Nhiệt tình, năng động.
- Khả năng giao tiếp tốt.
** Đối tượng tuyển dụng :
Người yêu thích công việc có thu nhập không giới hạn hoặc NVKD của các công ty khác có thiện ý muốn hợp tác.
** Nộp Hồ sơ ứng tuyển : Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp đến Sàn Giao Dịch BĐS New
Goldenland - 49 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh.
** HS bao gồm :
- Đơn xin việc
- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.

- Giấy khám sức khỏe.

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm

1 năm

Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ
Phúc lợi

Được hưởng chính sách phí dành cho CTV cực kì hấp dẫn

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.

