TUYỂN GẤP
Công ty Cổ phần Chứng số An Toàn (SafeCert Corp) là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu & phát triển các giải pháp nghiệp vụ cho doanh nghiệp
trong việc quản lý nghiệp vụ nội bộ và giao dịch điện tử. Safecert Corp là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ thông tin và Truyền thông cấp phép
hoạt động cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân. Với mục tiêu cung cấp các giải pháp giao dịch điện tử
an toàn, chúng tôi không ngừng nghiên cứu các giải pháp và đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phát triển dịch vụ lâu dài và bền vững.

VĂN PHÒNG SAFECERTCORP HÀ NỘI CẦN TUYỂN GẤP CÁC VỊ TRÍ SAU:
Vị trí tuyển dụng

Nhân viên kinh
doanh

Cộng tác viên
chăm sóc khách
hàng

Mô tả công việc

Yêu cầu

Thời gian làm việc

- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện - Nhanh nhẹn, thân thiện, nhiệt
tình, giao tiếp tốt, siêng năng,
có, nhận đơn đặt hàng;
sáng tạo, trung thực, ham học
hỏi.
- Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách
- Khả năng tổ chức, sắp xếp công
hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
việc.
Quản lý danh sách khách hàng mới và - Ưu tiên:
+ Tốt nghiệp các trường chuyên
khách hàng cần gia hạn….
ngành liên quan.
+ Có kinh nghiệm ở vị trí tương
đương.

- Sáng: 7h45 – 11h45
- Chiều: 13h20 –

-

- Sáng: 7h45 – 11h45
- Chiều: 13h20 –

-

Tiếp nhận cuộc gọi vào hệ thống và
xử lí thông tin.
Giải đáp những thắc mắc, yêu cầu
từ khách hàng.
Thông báo những thay đổi về dịch
vụ của công ty.
Khảo sát sự hài lòng của khách
hàng về chất lượng dịch vụ của
công ty.

-

Nhiệt tình, trung thực
Không nói ngọng, nói lắp
Không cần kinh nghiệm, ưu tiên
sinh viên

17h20

17h20
CTV có thể tùy chọn
ca làm việc, ngày làm
việc ( Công ty nghỉ
chiều thứ 7, ngày Chủ
nhật)

Địa chỉ Công ty: Tầng 2 nhà N09B2 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Liên hệ: 0918 408 468 ( Mr Toàn) hoặc gửi CV qua email: toannk@safecert.com.vn (tiêu đề: Tuyen dung 2018)

Quyền lợi

Ghi chú

Được hưởng đầy
đủ quyền lợi theo
quy định hiện
hành về luật lao
động (chế độ
BHXH, thưởng
hàng năm …).
- Lương: từ 7tr.
- Môi trường làm
việc năng động,
sáng tạo

Số lượng
tuyển:
05

-

Lương: 70.000đ/ca
Số lượng
tuyển:
05

