CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH
BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM GROOVE

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Vietnam Groove thông báo tuyển dụng
các vị trí việc làm như sau:
1. TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
• Mô tả công việc
- Thông dịch, phiên dịch: tài liệu Việt- Nhật, Anh-Việt liên quan, sự kiện, đi khảo sát
hiện trường nhà mẫu…
- Hỗ trợ Tổng Giám đốc công việc hàng ngày và báo cáo kết quả với Tổng Giám Đốc
- Thực hiện các công việc liên quan đến các dự án do Tổng Giám đốc giao, làm việc
với đối tác Việt Nam, Nhật Bản (đối tác công ty là những công ty hàng đầu, uy tín
Nhật bản nên yêu cầu chuyên nghiệp, chuẩn xác trong công việc)
- Tham gia cùng và trợ giúp Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh: đón tiếp,
tư vấn, đàm phán với khách hàng, đối tác, chuyên gia đến từ Nhật Bản.
- Thực hiện các Công việc khác theo phân công của Tổng Giám đốc
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
• Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp khoa tiếng Nhật đại học Ngoại thương
- Giỏi cả tiếng Anh và tiếng Nhật N1 trở lên, hiểu biết văn hóa Nhật
- Thành thạo tin học văn phòng, Email, các website bất động sản, google Adword,
Facebook, quảng cáo zalo… Kỹ năng truyền đạt bằng lời nói/ giao tiếp tốt. Khả năng
tư vấn, thuyết phục, mở rộng mối quan hệ.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Kỹ năng xử lý tình huống tốt
- Trung thực, hỗ trợ tập thể, có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê, tâm huyết, gắn bó
với công ty; tác phong chuyên nghiệp
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, tài chính, Ngân hàng, bảo hiểm.
• Quyền lợi :
- Mức lương : 20 Triệu ( Gross)
- Thưởng cuối năm: lương tháng 13, 14, 15, 16 + Thưởng theo thâm niên làm việc +
Thưởng chiến binh xuất sắc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm PVI, du lịch hằng
năm, các chính sách khác theo Quy định của Công ty và Luật Lao động
- Được đào tạo về Dự án, về Kỹ năng bán hàng; được tham gia các khóa đào tạo nội
bộ, bên ngoài khác của Công ty
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc
2. PROJECT MANAGER
• Mô tả công việc
- Phụ trách pháp lý chung 1 Dự án phát triển sản phẩm mới của Công ty

Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường ,tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo
về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh
- Tham mưu cho Lãnh đạo các vấn đề về pháp lý cần giải quyết cho dự án trong các
giai đoạn của Dự án
- Giám sát các thay đổi liên quan đến phạm vi, tiến độ và chi phí dự án
- Lập kế hoạch sản xuất, bán hàng cho năm/quý/tháng/tuần
- Đánh giá tình hình bán hàng và đưa ra đối sách phù hợp
- Triển khai công việc theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
• Yêu Cầu :
- Trình độ: đại học trở lên chuyên ngành: Ngoại thương, Quản trị Kinh Doanh, Kinh
doanh Quốc tế, Kinh doanh xuất nhập khẩu,
- Giỏi tiếng Nhật N2 trở lên, hiểu biết văn hóa người Nhật
- Giỏi tiếng Anh Toeic 700 trở lên
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng
thật xuất sắc
- Kỹ năng quản lý, điều hành. Khả năng tổng quát, nhìn nhận, phân tích vấn đề. Tác
phong làm việc chuyên nghiệp, xử lý tình huống nhanh nhẹn và quyết đoán
- Tinh thần đồng đội, hợp tác tốt
• Quyền lợi :
- Mức lương : 20 Triệu ( Gross)
- Thưởng cuối năm: lương tháng 13, 14, 15, 16 + Thưởng theo thâm niên làm việc +
Thưởng chiến binh xuất sắc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm PVI, du lịch hằng
năm, các chính sách khác theo Quy định của Công ty và Luật Lao động
- Được đào tạo về Dự án, về Kỹ năng bán hàng; được tham gia các khóa đào tạo nội
bộ, bên ngoài khác của Công ty
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc
3. CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
- Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản: 30 nhân viên
- Cộng tác viên bán hàng Bất động sản: Không giới hạn số lượng
• Yêu cầu: Sinh viên Cao Đẳng; Đại học đã tốt nghiệp và Sinh viên năm 3, năm 4 Khoa
Thẩm Định giá – Kinh doanh Bất động sản hoặc các Khoa liên quan khác.
• Quyền lợi:
- Lương lên đến 15 triệu + hoa hồng + thưởng nóng + thưởng nhân viên xuất sắc tháng,
quý, năm,..
- Hoa hồng cao
- Thưởng cuối năm: lương tháng 13, 14, 15, 16 + Thưởng theo thâm niên làm việc +
Thưởng chiến binh xuất sắc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm PVI, du lịch hằng
năm, các chính sách khác theo Quy định của Công ty và Luật Lao động
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Được đào tạo về Dự án, về Kỹ năng bán hàng; được tham gia các khóa đào tạo nội
bộ, bên ngoài khác của Công ty
- Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm Kinh doanh, Trưởng phòng Kinh doanh
-

4. Địa điểm làm việc: Văn phòng Công ty Vietnam Groove tại:
- Số 7 Đường 41, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, HCM
- Căn D9-56 Vinhomes Grand Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, TP Thủ
Đức, TP HCM
- Vincom Mega Mall Thảo Điền: 161 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ
Chí Minh
5. Thông tin liên hệ:
Phòng Hành chính Nhân sự Công ty:
Số điện thoại: 0974 070 673 (Ms.Hiếu) – 0964 666 711 (Ms.Bé)
Email: hr@vietnamgroove.com.vn

TỔNG GIÁM ĐỐC

