Công Ty CP Đào Tạo Vietfuture
Thông Báo Tuyển Dụng
Chắp cánh tương lai Việt

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC (TRỢ LÝ CEO)

Vị trí tuyển dụng:
Số lượng cần tuyển:

1

Số năm kinh nghiệm:

Tối thiểu 2 năm trở lên

Mức lương:

(thương lượng cạnh tranh)

Thời gian làm việc:

Giờ hành chính (thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 nghỉ luân phiên, chủ nhật nghỉ)

Địa điểm làm việc:

Tầng 3, Tòa nhà Blue Square, 91 Phạm Văn Hai, P3, Q. Tân Bình, T.p
Hồ Chí Minh
- Giám sát và quản lý tiến độ công việc các dự án và các công việc của
giám đốc và trưởng bộ phận.
- Tham mưu cho TGĐ trong công việc điều hành, quản lý công việc công
ty và các chiến lược, dự án kinh doanh.
- Trợ giúp TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, đàm phán, ký kết
hợp đồng với khách hàng.

MÔ TẢ CÔNG
VIỆC:

- Thay mặt TGĐ triển khai các công việc nội bộ tại công ty khi TGĐ
vắng mặt và báo cáo lại cho TGĐ.
- Sắp xếp lịch làm việc, gặp gỡ đối tác cho TGĐ.
- Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo về tình hình hoạt động của công ty
và các bộ phận. Thông qua các báo cáo của từng bộ phận, có kế hoạch
tham mưu cho Tổng giám đốc các giải pháp để đạt hiệu quả công việc.
- Báo cáo công việc thực hiện cho TGĐ
- Cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

YÊU CẦU CÔNG
VIỆC:

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Độ tuổi: 24 - 30 tuổi. Nam/Nữ
- Kỹ năng excel tốt/rất tốt, nhạy bén kinh doanh.
- Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, đối ngoại tốt.
- Có khả năng xây dựng báo cáo kinh doanh, kiến thức về tài chính là 1
lợi thế.
- Năng lực quản lí dự án, lập kế hoạch, hùng biện.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý mâu thuẫn.
- Năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm công việc cao.
- Khả năng nắm bắt tâm lý và xử lý tình huống linh hoạt, tư duy mạch lạc
rõ ràng.
- Khả năng đàm phán, nắm bắt tâm lý và xử lý tình huống linh hoạt, nhạy
bén.
- Có khả năng phân tích, tổng hợp, chịu được áp lực công việc cao.
- Khai thác tốt những thông tin trên internet và các mối quan hệ xã hội,
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh đối với các sản phẩm có
liên quan đến đào tạo.
-

Thu nhập: Thương lượng cạnh tranh

• Thử việc: 85- 100% lương cơ bản.

QUYỀN LỢI
ĐƯỢC HƯỞNG

• Thưởng theo năng lực.
• Thưởng theo thâm niên, thưởng tết.
• Xét tăng lương: 1 lần/năm.
- Chế độ phúc lợi:
• Ký kết HĐLĐ, chế độ bảo hiểm theo Luật lao động.
• Nghỉ lễ/tết theo lịch nhà nước.
• Chế độ du lịch, nghỉ mát; tổ chức sinh nhật,hàng tháng, hàng năm.
- Điều kiện làm việc:
• Được đào tạo theo quy trình chuyên nghiệp, chuẩn mực về tư vấn giáo
dục đã áp dụng tại Việt Nam và Israel.
• Được tham gia các hoạt động kết nối và chia sẻ với lãnh đạo doanh
nghiệp vào sáng thứ 3 hàng tuần.

YÊU CẦU HỒ SƠ

• Có khu vực relax, café, căn tin, pantry chuẩn nhà hàng.
• Khu vực tiếp khách theo tiêu chuẩn 5 sao.
CV ứng tuyển, sơ yếu lý lịch, CMND photo
Bằng cấp nếu có
Gửi hồ sơ về địa chỉ mail: tuyendunghcm@vietfuture.vn

HÌNH THỨC NỘP Hoặc liên hệ đến (Hotline TD: 034 695 0545) để được tư vấn.
HỒ SƠ
THÔNG TIN CÔNG TY:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIETFUTURE
*Website: vietfuture.vn
- Trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà Láng Trung, số 60 ngõ 850 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.
- Chi nhánh 1: 62-64, tòa nhà Nam Á Bank, Nguyễn Biểu, Phường 1, quận 5, T.p Hồ Chí Minh.
- Chi nhánh 2: Tầng 3, Tòa nhà Blue Square, 91 Phạm Văn Hai, phường 3, Tân Bình, T.p Hồ
Chí Minh.

SỨ MỆNH:
Tối đa hóa tài năng thanh thiếu niên Việt Nam thông qua việc điều chỉnh phương pháp dạy và học, tối
ưu năng lực não bộ đồng thời tác động đa chiều vào môi trường giáo dục để lũy thừa cao độ phát triển
tài năng, kiến tạo một thế hệ công dân mới đạo đức, thông minh, tài năng, mạnh mẽ cho tương lai Việt
Nam.

TẦM NHÌN:
Đến năm 2025:
Trở thành Tổ chức giáo Dục thanh thiếu niên hiệu quả số 1 tại Đông Nam Á và top 5 của Châu Á,
tuyển chọn và đào tạo hiệu quả 10 nghìn công dân ưu tú đóng góp cho sự phát triển đất nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Coi sự chuyển hóa của học viên là mục tiêu quan trọng nhất của tổ chức.
Thuận theo quy luật cho trước, nhận sau trong mọi hoạt động.
Nhất quán và kiên trì vì sứ mệnh chung: Kiến tạo lớp thanh niên ưu tú đóng góp cho tương lại Việt
Nam.
Đạo đức, thái độ được ưu tiên trước kỹ năng và kiến thức.
Phát triển tổ chức theo tư duy hệ thống hóa, tự động hóa.

