NHÂN VIÊN TELESALES
Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Telesales
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Số lượng cần tuyển
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Mô tả công việc

- Xây dựng danh sách Khách hàng tiềm năng
- Trực tiếp telesales theo đặt hàng của đội kinh doanh
- Cập nhật thông tin sản phẩm, dự án của công ty và tham dự các event.
- Một số công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
- Phối hợp với NVKD làm hợp đồng kinh tế; giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng
(giải quyết nhu cầu, thắc mắc của khách hàng; làm việc với các sàn liên kết, chủ đầu tư…)

Quyền lợi được hưởng

- Lương cứng tùy theo khả năng và kinh nghiệm
- BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành, du lịch, sự kiện team
building của công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng

Yêu cầu khác

- Tốt nghiệp THPT trở lên, khả năng giao tiếp tốt
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Thích nghề bất động sản, có khả năng thích nghi với nhiều môi trường khác nhau
- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình khá hoặc đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tư
vấn, chăm sóc khách hàng

Hồ sơ bao gồm

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch.
- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
- Các bằng cấp có liên quan.
**** Ứng viên khi phỏng vấn chỉ cần mang theo CV bản tiếng việt hoặc tiếng anh. Đạt
phỏng vấn sẽ bổ sung những hồ sơ còn lại

Hình thức nộp hồ sơ
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qua
email

Thông tin liên hệ
Người liên hệ

Ms.Hien NS

Địa chỉ liên hệ

Phòng 809, cầu thang 5, nhà CT4, tòa nhà Sông Đà Mỹ Đình, Mỹ Đình, Hà Nội

Email liên hệ

Sales66@bdstanlong.com

Điện thoại liên hệ

01659051713

