
  

TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2017 

05 Chuyên viên phát triển kinh doanh/Tư vấn khóa học  

Địa điểm: Hà Nội 

 

GEN A EDUCATION là tổ chức giáo dục hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục tài chính. 

Mục tiêu của chúng tôi là giúp học sinh và sinh viên chuẩn bị hành trang am hiểu tài chính cho 

những trách nhiệm, cơ hội và thách thức của tuổi trưởng thành. Hiện nay Gen A Education là 

đối tác chiến lược tại Việt Nam của chương trình giáo dục tài chính có bản quyền quốc tế 

MoneyTree dành cho học sinh 6 – 17 tuổi.  

Vui lòng truy cập www.gena.vn hoặc www.moneytree.vn hoặc www.moneytree.asia để tìm hiểu 

thêm.  

Chúng tôi nỗ lực để trở thành hệ thống giáo dục tài chính cho trẻ em lớn và uy tín nhất tại Việt 

Nam, đóng góp tích cực vào việc đào tạo nên một thế hệ trẻ tương lai có kiến thức và kỹ năng 

quản lý tài chính cá nhân tốt, tạo tiền đề cho sự phát triển bản thân của các em và góp phần hình 

thành một nền tảng xã hội cấp tiến, thịnh vượng và bền vững. Chúng tôi tìm kiếm những nhân 

tài có chung niềm đam mê để gia nhập sứ mệnh của chúng tôi.  

 

Mô tả công việc: 

1. Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng trong khu vực được giao. 

2. Giới thiệu các khóa học giáo dục tài chính đến các khách hàng tiềm năng. 

3. Đề xuất, đóng góp ý kiến tới Ban giám đốc về kế hoạch kinh doanh, chiến lược tiếp cận 

khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng và tăng doanh thu hàng tháng. 

4. Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. 

5. Tư vấn trực tiếp các khóa học tới khách hàng (hoặc) qua điện thoại (hoặc) qua 

email/chat một cách hiệu quả. 

6. Làm việc chặt chẽ với phòng Đào tạo nhằm đảm bảo công tác tổ chức lớp học và nâng 

cao chất lượng dịch vụ khách hàng. 

7. Hợp tác, hỗ trợ với các phòng ban khác của Công ty trong các công tác marketing, 

quảng bá hình ảnh và quảng cáo dịch vụ tới khách hàng. 

8. Báo cáo tình hình làm việc hàng ngày tới Ban giám đốc. 

9. Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu hàng tháng/hàng quý/hàngnăm của cá nhân và của 

nhóm. 

http://www.gena.vn/
http://www.moneytree.vn/
http://www.moneytree.asia/


  

10. Hoàn thành công việc tư vấn và các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý và Ban 

Giám đốc. 

 

Yêu cầu: 

 

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính/ Ngân hàng/ Marketing/ Thương Mại 

Ưu tiên cử nhân tốt nghiệp Học viện Tài chính chuyên ngành Đầu tư Tài chính, 

Ngân hàng - Bảo hiểm hoặc Tài chính công.  

2. Kỹ năng giao tiếp tốt 

3. Kỹ năng đàm phán, thuyết phục 

4. Tiếng Việt chuẩn, giao tiếp thành thạo Tiếng Anh là một lợi thế. 

5. Linh hoạt, nhạy bén, tinh tế trong giải quyết công việc. Quản lý thời gian tốt. 

6. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Sales (ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tại các 

Trung tâm Anh ngữ/du học) 

7. Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, chăm chỉ, có khả năng làm việc trong môi 

trường áp lực 

8. Ngoại hình ưa nhìn. 

 

Quyền lợi khi ký kết HĐLĐ chính thức: 

1. Lương cơ bản và lợi nhuận theo doanh số bán hàng cao 

2. Được đào tạo trong môi trường năng động, thân thiện và ưu việt 

3. Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ rang 

4. Hưởng các chế độ theo đúng luật Lao động Việt Nam. Chế độ nghỉ mát, dã ngoại quà 

tặng ngày lễ, quà tặng sự kiện cá nhân và rất nhiều chính sách phúc lợi khác; thưởng 

theo tháng, quý, năm, đánh giá hoàn thành xuất sắc công việc. 

5. Các chế độ khác: Hỗ trợ ăn trưa, phụ cấp công việc, v.v. 

 

Hồ sơ tuyển dụng: 

- CV, đơn xin việc, thư giới thiệu (nếu có) 

- Bản sao bằng cấp, bảng điểm  

Email: admin@moneytree.vn hoặc nguyetpham@moneytree.vn  

Hotline: +4 63291166 hoặc 0934 371 288/0932 101 118 

Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2017  

mailto:admin@moneytree.vn
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