
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Gọi điện thoại và hỗ trợ khách hàng theo danh sách được phân công. 

- Tìm kiếm và thu thập thông tin khách hàng 

- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp khách hàng khi khách có thắc mắc. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao 

YÊU CẦU ỨNG VIÊN: 

-     n  ng gi  i qu e t v  n đe , gi o tie p v   đ  m ph  n to t.  

-  hông  êu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo khi nhận việc). 

- Tư du  tích cực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc. 

QUYỀN LỢI NHÂN VIÊN: 

- Lương cạnh tr nh, thu nhập từ 7-15 triệu/ tháng ( LCB + Ho  hồng không giới hạn) 

- Thươ ng Le , th  ng lương thư    , Te t tu   ke t qu   ho  t đo  ng kinh do nh cu   tư ng n  m. 

- Được th m gi  BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định. 

- Được đào tạo chu ên nghiệp trước khi làm việc, th m gi  các khó  học cho mục tiêu 

phát triển trong tương l i. 

- Được th m gi  các hoạt động te mbuilding, tiệc cuối năm, sinh nhật, du lịch, v.v….. 

- Môi trường làm việc chu ên nghiệp, năng động và thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 

- Thứ 2 – Thứ 7 (8:00- 7:00), nghỉ trư    tiếng. 

Địa điểm làm việc tại: 131 Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, CT- Tòa nhà PVCombank 

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: Gửi CV trực tiếp qua mail: yen.nguyen@luatkhangminh.vn 

hoặc zalo 0907868955, sms, …. Điện Thoại 0939 68 68 37 Ms.Yến 
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CÔNG TY LUẬT  
KHANG MINH



VỀ CHÚNG TÔI

Thành lập ngày 22 tháng 07 năm
2009.

THỜI GIAN THÀNH LẬP
- Đội ngũ nhân viên với 30 luật sư/
chuyên viên pháp lý và hơn 200 nhân
viên đang làm việc tại Hồ Chí Minh và
các tỉnh thành Miền Đông, Miền Tây
Nam Bộ. 
- Trong năm 2022, Khang Minh sẽ
mở rộng các chi nhánh và triển khai
văn phòng mới, tăng số lượng lên
500 nhân viên để hoàn thành các
mục tiêu đã đề ra trong năm.

ĐỊNH HƯỚNG 2022-2023
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Pháp lý Thu
hồi nợ cho nhiều Ngân hàng và Công
ty tài chính hàng đầu trên thị trường
vay tín chấp tại Hồ Chí Minh, Miền
Đông và Miền Tây Nam Bộ.
- Đại diện, tham gia bào chữa, tranh
tụng tại các cấp Tòa án.
- Tư vấn pháp luật và thực hiện các
dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của
khách hàng.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG



Về cán bộ quản lý: Ban Giám đốc Công ty là Luật sư
đã có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp
lý thu hồi nợ tại Ngân hàng thương mại Quốc doanh,
đại diện cho phía Ngân hàng tham gia tố tụng tại Tòa
án, Thi hành án trên phạm vị cả nước.

Khang Minh có đội ngũ quản lý trẻ, giàu kinh nghiệm,
năng động và sáng tạo.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN



Về nhân viên: Đội ngũ nhân viên với 30
luật sư/ chuyên viên pháp lý và hơn 200
nhân viên đang làm việc tại Hồ Chí Minh và
các tỉnh thành Miền Đông, Miền Tây Nam
Bộ. 

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN



ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI



COMPANY TRIP

HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN



YEAR-END PARTY

HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN



THÔNG TIN 
LIÊN HỆ

407/40 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. HCM.

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5, Tòa nhà PVCombank, 131 Trần Hưng Đạo, Quận Ninh
Kiều, TP. Cần Thơ

CHI NHÁNH CẦN THƠ

402 Hai Bà Trưng, TP. Quảng Ngãi

VĂN PHÒNG QUẢNG NGÃI

FAX: (028) 6293 4744

TEL: (028) 66 788 688

EMAIL: tuyendung@luatkhangminh.vn


