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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Kính gửi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING 

       Lời đầu tiên, Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (VNVC) xin được gửi lời chào trân 

trọng tới Quý nhà trường. Công ty chúng tôi hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nhằm bổ sung 

nguồn nhân lực mới cho Công ty. Bằng thông báo này, VNVC kính đề nghị nhà trường có thể giới 

thiệu những sinh viên ưu tú, thông tin tới các em sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp theo học 

các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, thẩm định được biết để có thể kết nối với công ty chúng tôi với 

thông tin tuyển dụng chi tiết như sau: 

Vị trí 1: CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ (05 người): 

Yêu cầu công việc và chuyên môn 

- Thu thập thông tin thị trường về giá, lập báo cáo thẩm định giá hoàn chỉnh theo quy định 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thẩm định giá / Kinh tế / Tài chính Ngân hàng; 

- Có kinh nghiệm tại các công ty Thẩm định giá khác là một lợi thế. 

Chế độ đãi ngộ 

- Mức lương hấp dẫn so với các công ty định giá khác trên thị trường (8-15 triệu đồng, tùy năng 

lực thực tế); ngoài lương cố định còn được hưởng lương kinh doanh theo kết quả thực tế. 

- Các đại ngộ khác: thưởng, bảo hiểm, phúc lợi… theo quy định của Nhà nước và Công ty. 

Vị trí 2: NHÂN VIÊN KINH DOANH THẨM ĐỊNH GIÁ (03 người): 

Yêu cầu công việc và chuyên môn 

- Liên hệ khách hàng tiềm năng về thẩm định giá, thiết lập mối quan hệ đối tác với các đối tác cần 

thẩm định giá lâu dài. 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực kinh doanh. 

- Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng chuyên ngành Thẩm định giá / Kinh tế / Tài chính Ngân hàng; 

- Đã từng làm công tác quan hệ khách hàng trong các Công ty thẩm định giá ít nhất 02 năm hoặc 

trong các ngành nghề có liên quan. 



Chế độ đãi ngộ 

- Mức lương hấp dẫn so với các công ty định giá khác trên thị trường (12-25 triệu đồng, tùy năng 

lực thực tế); ngoài lương cố định còn được hưởng lương kinh doanh theo kết quả thực tế. 

- Các đại ngộ khác: thưởng, bảo hiểm, phúc lợi… theo quy định của Nhà nước và Công ty 

HỒ SƠ TUYỂN DỤNG BAO GỒM(chỉ nhận hồ sơ qua mail): 

- 01 sơ yếu lý lịch, 01 bản CV (có kèm ảnh); Bằng tốt nghiệp Đại học; Bản sao các văn bằng chứng 

chỉ có liên quan. 

- Hồ sơ gửi về: tuyendung.vnvc@gmail.com 

 - Địa điểm làm việc: Lầu 6, tòa nhà HBT, 458 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 

Thông tin liên hệ: 

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam (VNVC) 

VPHCM: Lầu 6, tòa nhà HBT, 458 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Website: www.vnvc.com.vn 

Email: tuyendung.vnvc@gmail.com 

Phòng HCNS: 028 6272 7099 / 0903 411 066 

Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hỗ trợ từ nhà trường! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, HC. 
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