Vị trí tuyển dụng: Nhân viên CSKH dịch vụ VinaCare cho thuê bao Vinaphone
Giới thiệu: Dịch vụ VinaCare cung cấp thông tin về sức khỏe, an toàn dành cho thuê bao của
Vinaphone cần tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng.
Địa điểm làm việc: Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tổng quan vị trí: Telesales – chăm sóc
khách hàng
Lĩnh vực:
Thu nhập Hình thức
làm việc
Dịch vụ tài
5 triệu – 7 Toàn thời
chính
triệu
gian cố
định

Mô tả công việc:
-

-

- Thời hạn nộp hồ sơ: càng sớm càng
tốt
- Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ
2-thứ 6 hàng tuần

-

Trực tiếp thực hiện việc chăm sóc khách hàng
bằng việc gọi điện thoại cho thuê bao của
Vinaphone, cung cấp thông tin về VinaCare –
quyền lợi gia tang cho thuê bao.
Chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình
khách hàng nhận dịch vụ gia tăng
Cập nhật kiến thức về sản phẩm, học hỏi nâng
cao kỹ năng bán hàng
Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu
của phòng kinh doanh

Quyền lợi:
Yêu cầu tuyển dụng:
- Lương: thỏa thuận tùy theo năng
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên (chấp nhận sinh
lực, kinh nghiệm và hiệu quả làm
viên mới ra trường).
việc
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán và thuyết
- Được hưởng các quyền lợi BHXH,
trình tốt, nhanh nhẹn, chủ động và kiên trì, nhẫn
BHYT, BHTN theo quy định
nại.
- Thưởng các ngày lễ, Tết và cuối
- Có trách nhiệm với công việc, đam mê kinh
năm
doanh.
- Được đào tạo bài bản bởi các chuyên
- Sử dụng thành thạo máy vi tính, không nói
gia trong ngành từ CHUBB khu vực
ngọng L/N
Châu Á
- Mong muốn làm việc trong môi trường ổn định,
- Được làm việc trong môi trường
lâu dài.
chuyên nghiệp, ổn định.
Chi tiết liên hệ:
Ms. Huế - phụ trách nhân sự: hue@tbit.com.vn
Ms. Lý – phụ trách kinh doanh: ly@tbit.com.vn
ĐT: 024-37970192

