THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Chuyên viên tư vấn bất động sản biết tiếng Anh
Chức vụ

Nhân viên

Số năm kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Ngành nghề

Nhân viên kinh doanh

Yêu cầu ngoại ngữ

Tiếng Anh

Hình thức làm việc

Toàn thời gian cố định

Yêu cầu giới tính

Không yêu cầu

Địa điểm làm việc

Hà Nội

Yêu cầu độ tuổi

Không yêu cầu

Mức lương

4 - 5 triệu
Hoa hồng: > 20 triệu

Số lượng cần tuyển

5

Mô tả công việc

- Tìm kiếm và xây dựng mạng lưới khách hàng trong cộng đồng người nước ngoài
- Tư vấn, quảng cáo, giới thiệu các bất động sản cao cấp tới khách nước ngoài
- Chăm sóc khách hàng, giải quyết các yêu cầu/khiếu nại từ khách (nếu có)
- Tham gia đàm phán, ký kết các hợp đồng mua - bán, cho - thuê...
- Dẫn khách nước ngoài thăm quan các chung cư cao cấp, tòa nhà, văn phòng, nhà riêng, biệ
thự cho thuê hoặc bán

Quyền lợi được
hưởng

- Lương cứng từ 4 triệu + ăn trưa + hưởng hoa hồng theo doanh thu kiếm được + thưởng
theo năm + thưởng doanh số
- Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định của bộ Luật Lao động.
- Du lịch ít nhất 1 năm 1 lần
- Cơ hội thăng tiến, gặp gỡ, tạo dựng mối quan hệ với các đối tượng là khách hàng cao
cấp hoặc các công ty lớn
- Nhân viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo, hỗ trợ trong công việc

Yêu cầu khác

- Thích công việc phiên dịch, thích đi lại, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
- Có đam mê với công việc liên quan đến Bất động sản
- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng (nước ngoài) hoặc đã làm viêc trong các ngành dịch
vụ là một lợi thế

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.
Nếu đạt yêu cầu sẽ bổ sung những hồ sơ còn lại.

Hình thức nộp hồ sơ

Trực tiếp hoặc qua email

Thông tin liên hệ
Người liên hệ

Ms.Hien NS
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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
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