Tuyển dụng - Bestreal

Giới thiệu:

Bestreal là công ty dịch vụ bất động sản chuyên hoạt động bên lĩnh vực cho người nước
ngoài thuê các căn hộ cao cấp ( Apartment for rent ), căn hộ dịch vụ… Với đội ngũ nhân sự có
kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực BĐS và môi trường làm việc mở, thân thiện, hòa đồng. Do
nhu cầu mở rộng kinh doanh Bestreal đang chào đón các sinh viên vừa tốt nghiệp cũng như các
bạn trẻ yêu thích ngành BĐS với cơ hội làm việc tại công ty.

Mô tả công việc :
-

Chức Danh: NVKD
Ngành nghề: Bất động sản
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Cấp bậc: NVKD không yêu cầu kinh nghiệm
Lương: Thương lượng
Tuổi: Trên 18

Mô tả chi tiết:
-

NVKD: 05 Vị trí ( Nam/Nữ)
Tiếp nhận thông tin về nhu cầu khách hàng;
Tìm kiếm sản phẩm thích hợp, sắp xếp cuộc hẹn cho khách hàng;
Quản lý hồ sơ và chăm sóc khách hàng;
Thực hiện, theo dõi tình trạng các hợp đồng và báo cáo đến Quản lý trực tiếp;
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-

Tham gia một số công việc Marketing và các công việc khác có liên quan.
Kinh nghiệm/Kỹ năng Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên
Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm
Sức khỏe tốt;
Có thể trang bị xe máy để đi làm;
Năng động, nhiệt tình, sẵn sang học hỏi và chấp nhận thử thách.

Thông tin liên hệ :
Cách liên hệ: Nộp trực tuyến , Gửi kèm File CV, Trực tiếp
Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Mô tả: Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email hay trực tiếp đến tại
công ty.

* Hồ sơ gồm:
-

Bản CV qua email
Photo bằng cấp liên quan không cần công chứng (file đính kèm qua email).

Liên hệ:

Phòng Nhân Sự

Địa chỉ: 30/4B Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 0989.79.33.99

Website: bestreal.net - chothuenhasaigon.com - canhokygui.com
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Email: steven.vu@bestreal.net

Nguời liên hệ: 0989.79.33.99 (Mr. Tường)
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