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I THỌNG TIN TUY韻N D影NG  

Tuy吋n nhân viên ch<m sóc khách hàng: 
 
S嘘 l逢嬰ng tuy吋n: 50 nhân viên (Nam và Nの) T嘘t nghi羽p THPT, Trung C医p  tr荏 lên - T医t c違 các 
ngƠnh ngh隠 
Công vi羽c: Ch<m sóc khách hàng (CSKH) s穎 d映ng d鵜ch v映 m衣ng di đ瓜ng qua t鰻ng đài Viettel. 
N挨i lƠm vi羽c:   
A鵜a ch雨 01: S嘘 288B – A逢運ng Quang Trung – Tơn Th鵜nh – TP Thái Nguyên 
A鵜a ch雨 02: Tòa nhƠ Viettel – S嘘 4 HoƠng V<n Th映 - TP Thái Nguyên 
 
 

Quy隠n l嬰i đ逢嬰c h逢荏ng: 
 

L逢挨ng tháng:    4.000.000 VNA => 5.500.000 VNA  
Th逢荏ng quý, th逢荏ng n<m; Th逢荏ng đ鵜nh k┻ l宇, t院t… 
Nhi隠u c挨 h瓜i th<ng ti院n; 逢u đãi khi nhân viên g逸n bó và có thâm niên làm vi羽c lâu dài 荏 Công ty 
H逢荏ng đ亥y đ栄 các ch院 đ瓜 theo Lu壱t lao đ瓜ng: Ngh雨 l宇, t院t, phép n<m, hi院u, h益… 
Tham gia BHXH - BHYT - BHTN  theo quy đ鵜nh c栄a Nhà n逢噂c. 
H逢荏ng các ch院 đ瓜 逢u đãi khác c栄a Công ty: Th<m quan, ngh雨 mát hàng n<m, sinh nh壱t, … 

Tiêu chu育n 泳ng tuy吋n: 
 

Nam/n英 tu鰻i t瑛 20 -:- 32 t嘘t nghi羽p THPT, Trung C医p, CA, AH (Không phơn bi羽t chuyên ngành) 
Sinh viên đƣ hoƠn thƠnh xong khóa h丑c ho員c sinh viên đang ch運 b茨ng ) 
Có gi丑ng nói chu育n: Không nói ng丑ng, nói l逸p, nói gi丑ng đ鵜a ph逢挨ng. 

  Tin h丑c v<n phòng c<n b違n. 
K悦 n<ng giao ti院p c<n b違n. 

  Mong mu嘘n tìm vi羽c làm: Thái Nguyên, 
Th運i gian lƠm vi羽c: 

Theo gi運 hƠnh chính : T瑛 8h đ院n 17h30p’ 

 Ho衣c theo ca luân phiên: (8h/ca, 6 ca/tuＺn) 

    Ca 1:          07h00’ -:-  14h20’                  

    Ca 2:          14h20’ -:-  22h00’  



    Ca 3:          22h30’ -:-  07h00’ ( ngày hôm sau ) 

 

 ( Lおch ca có thあ thay đごi theo tなng thぜi điあm thích hぢp) 

 

A鵜a đi吋m lƠm vi羽c: 

Thái Nguyên:   

Tòa nhà Viettel – S嘘 4 HoƠng V<n Th映 - TP Thái Nguyên – Thái Nguyên 

S嘘 288B – A逢運ng Quang Trung – Tơn Th鵜nh – TP Thái Nguyên 

Yêu c亥u v隠 h欝 s挨: 

- A挨n xin vi羽c vi院t tay (Trên giＸy A4) 

- S挨 y院u lý l鵜ch (BＶn gぐc có Ｖnh giáp lai và xác nhｆn cてa đおa ph⇔¬ng trong vòng 06 tháng). 

- B違n sao gi医y khai sinh (Hoｐc bＶn photo công chとng) 

- B茨ng t嘘t nghi羽p (Photo công chとng đぐi vずi とng viên đã tぐt nghiêp). 

- S鰻 h瓜 kh育u (Photo và công chとng)  

- Ch泳ng minh nhân dân (Photo và công chとng) 

- Gi医y khám s泳c kho飲 (BＶn gぐc có dＸu tròn cてa bうnh viうn cＸp quｆn, huyうn trong vòng 06 tháng)  

  - 04 違nh 3x4 và 04 違nh 4x6 (Aあ vào phong bì) 

 

 L逢u Ủ: “M丑i tr逢運ng h嬰p không đ衣t đ逢嬰c hoƠn tr違 l衣i h欝 s挨 ngay sau khi ph臼ng v医n” 

 

M窺I THỌNG TIN CHI TI蔭T XIN LIểN H烏  

CỌNG TY C蔚 PH井N TRUY陰N THỌNG KIM C姶愛NG 

Thái Nguyên:  S嘘 288B - A逢運ng Quang Trung - P.Tơn Th鵜nh - Tp .Thái Nguyên  

                             Tel: (0208) 626.3333   Hotline: 0988. 779. 559 

Facebook: http://facebook.com/vieclamkimcuong 

 L姶U ụ:  CỌNG TY TUY韻N D影NG TR衛C TI蔭P 

KHỌNG THU B遺T K┺ KHO謂N L烏 PHệ NÀO C曳A 永NG VIểN! 

 


