THƯ MỜI ỨNG TUYỂN

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB hợp tác với Meed – công ty FinTech của Mỹ ra mắt sản
phẩm Ứng dụng Tài chính thông minh Meed. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh trong thời gian tới,
MSB cần tuyển 50 nhân viên Kinh doanh tại Hà Nội và 50 nhân viên Kinh doanh tại Hồ Chí Minh:
Mô tả công việc
-Tư vấn, giới thiệu sản phẩm Meed cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng đăng kí, sử dụng gói sản
phẩm Meed;
- Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ đăng kí gói tài khoản Meed tại nhà/cơ quan;
- Hoàn thiện hồ sơ theo quy trình mở tài khoản tại chi nhánh ngân hàng.
Yêu cầu
- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp có thể làm việc toàn thời gian;
- Linh hoạt, ứngbiến nhanh với các tình huống phát sinh trong công việc;
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm cao đối với công việc, làm việc cẩn thận, chi
tiết;
- Ứng viên sẽ được đào tạo, không yêu cầu kinh nghiệm.
Quyền lợi được hưởng
- Thu nhập: lương cứng 4,000,000 VNĐ; và thu nhập theo hiệu quả kinh doanh (mức thu nhập trung
bình là 10,000,000 VNĐ);
- Kí hợp đồng cộng tác viên với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB;
- Ứng viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;
- Được đào tạo và trau dồi kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng mềm.
Hồ sơ ứng tuyển:
- 1 bản CV đầy đủ thông tin cá nhân.
- Hình thức nộp hồ sơ: email. Tiêu đề mail và CV ghi rõ: Họ tên ứng viên - Vị trí dự tuyển (VD: Nguyễn
Văn A – Nhân viên Kinh doanh) về email: minhnnp@meed.net

Địa chỉ liên hệ:
VP Hà Nội: số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường LángThượng, Đống Đa, Hà Nội.
VP TP. Hồ Chí Minh: lầu 4 Centec Tower 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

