
 

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOMECREDIT VIỆT NAM 
Địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, Số 20 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: 08 3513 6868   Website: https://www.homecredit.vn/  

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Kính gửi: Quý nhà trường, Quý Phòng Quan hệ đối ngoại thuộc trường Cao đẳng Công Nghệ Và Quản Trị Sonadezi 

Lời đầu tiên, chúng tôi kính gửi đến Quý nhà trường và Quý Phòng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. 

Với nhu cầu tìm kiếm và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng cho việc mở rộng kinh doanh, chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Quý 

nhà trường trong công tác tuyên truyền qua website của Quý nhà trường nhằm giới thiệu đến Học viên/Sinh viên đã hoàn thành khoá học, có 

định hướng phát triển nghề nghiệp để có cơ hội trở thành đội ngũ kinh doanh, đáp ứng việc phát triển chiến lược kinh doanh của công ty. 

  

THÔNG TIN CÔNG TY 

Home Credit Việt Nam là một đơn vị trực thuộc tập đoàn Home Credit B.V, một trong những tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu châu 
Âu và đang phát triển mạnh mẽ tại thị trường châu Á. Tại Việt Nam, Home Credit Việt Nam cung cấp cho khách hàng những giải pháp tín dụng 
tiện ích, nhanh chóng và đơn giản như cho vay trả góp mua hàng điện máy, xe máy và cho vay tiền mặt phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân của 
khách hàng. Hiện nay, mạng lưới hoạt động của Home Credit Việt Nam trải khắp 63 tỉnh/thành phố trên cả nước với và quy mô thị trường ngày 
một mở rộng. 
Home Credit đang hoạt động trên 63 tỉnh thành thông qua sự hợp tác với các cửa hàng, đại lý xe máy và kim khí điện máy, với hơn 10.000 nhân 
viên phục vụ hơn trên 5,8 triệu khách hàng trên cả nước. Do nhu cầu mở rộng thị trường, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí sau: 
 

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH 

Khu vực làm việc tại Đồng Nai 

 

1. Chi tiết công việc: 

- Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh tháng / quý / năm tối thiểu theo yêu cầu của Công ty tại từng thời điểm. 

- Chủ động tiếp xúc khách hàng, hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ về sản phẩm tài chính tiêu dùng. 

- Phối hợp với các bộ phận để giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng. 

- Nghiêm túc thực hiện quy trình cho vay theo quy định công ty. Chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh trong hợp đồng ký kết. 

- Theo dõi báo cáo công nợ, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày của cá nhân cho Quản lý trực tiếp. 

- Cộng tác tốt với các nhân viên và tuân thủ nội quy làm việc tại cửa hàng. 

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và bảo vệ các trang thiết bị được cung cấp. 

YÊU CẦU QUYỀN LỢI 

- Tốt nghiệp THPT trở lên. 

- Nam/nữ, ngoại hình dễ nhìn. 

- Năng động, có khả năng giao tiếp và định hướng phát 

triển thu nhập. 

- Kỹ năng vi tính cơ bản. 

- Có giấy phép lái xe gắn máy và phương tiện đi lại. 

- Có thể làm ca xoay 

- Thu nhập hấp dẫn (theo năng lực): Lương căn bản + Thưởng doanh số  

- Ứng viên trúng tuyển được tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ 

trước và trong quá trinh làm việc tại công ty. 

- Ký hợp đồng làm việc chính thức, có đầy đủ các chế độ quyền lợi theo 

luật định: BH Xã Hội, BH Y tế, BH Thất Nghiệp; BH Tai Nạn 24/24, 15 

ngày phép/năm,… 

- Chế độ thăng tiến theo năng lực  

 

2. Cách thức ứng tuyển: 

- Cách 1: Gửi hồ sơ qua trang web: https://www.homecredit.vn/co-hoi-nghe-nghiep#nhan-vien-ho-tro-kinh-doanh  

- Cách 2: Gửi hồ sơ ứng tuyển về hộp thư: ungvien@homecredit.vn, tiêu đề ghi rõ: UTSA_[Khu vực ứng tuyển] 

Để hỗ trợ thông tin tuyển dụng, vui lòng liên hệ HOTLINE: 0909 197 613 để được hỗ trợ 

 

 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý nhà trường Cao đẳng Công Nghệ Và Quản Trị Sonadezi; Quý Phòng Quan hệ đối ngoại đã quan tâm và 

đồng hành cùng doanh nghiệp để mang đến những cơ hội nghề nghiệp cho các bạn Sinh viên / Học viên. 

Trân trọng!  

 

https://www.homecredit.vn/
https://www.homecredit.vn/co-hoi-nghe-nghiep#nhan-vien-ho-tro-kinh-doanh
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