
 

 CÔNG TY TNHH ABS VIỆT MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Địa chỉ 1: 190B Trần Quang Khải, Q.1, TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Địa chỉ 2: 502/16A Tân Thới Hiệp 21, Q.12, TP.HCM  
 

TP.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2016 

 

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG SINH VIÊN  

LÀM TOÀN THỜI GIAN VÀ BÁN THỜI GIAN 
 

Kính gửi: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT TÂY NAM Á 

 

 

Trước tiên, Công ty TNHH ABS Việt Mỹ trân trọng gửi lời chúc sức khỏe tới Ban giám 

hiệu cùng toàn thể Cán bộ, Nhân viên và Sinh viên trong nhà trường. Chúc Nhà trường đạt được 

nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và đào tạo. 

Công ty TNHH ABS Việt Mỹ hiện có nhu cầu tuyển dụng 20 nhân viên thuộc bộ phận 

“Telesale – Chăm sóc khách hàng (ca đêm)” cho công ty bao gồm: Toàn thời gian cố định và 

bán thời gian. 

Công ty TNHH ABS Việt Mỹ sẽ là môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và tạo 

nhiều cơ hội cho các bạn trẻ, đặc biệt là các biệt sinh viên mới tốt nghiệp được thể hiện, khẳng 

định bản thân và phát triển sự nghiệp của mình. 

Để tất cả các sinh viên trong trường có đầy đủ thông tin và cơ hội việc làm, Công ty chúng 

tôi gửi thư này với mong muốn Nhà trường là cầu nối giữa doanh nghiệp với các bạn sinh viên và 

giúp đỡ Công ty chúng tôi trong việc thông tin tuyển dụng việc làm tới sinh viên trong toàn 

trường. 

Vậy, Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà trường trong 

việc chia sẻ, kết nối thông tin tuyển dụng tới các bạn sinh viên trong Nhà trường. 

Mọi thông tin về tuyển dụng, các bạn sinh viên vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 
 

Địa chỉ nơi làm việc tại Quận 12 

502/16A Tân Thới Hiệp 21, P. Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM 

Điện thoại: (08) 6255 – 3342 hoặc (08) 6256 6632  

(Miss. Anh Nguyễn - Phòng Nhân Sự) 

 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 CÔNG TY TNHH ABS VIỆT MỸ 

 Giám đốc 

 (đã ký) 

 Ninh Hữu Học 



 

VIEÄC LAØM TAÏI QUAÄN 12 
 

Muoán coù thu nhaäp haáp daãn! 

Khoâng caàn trình ñoä Ñaïi Hoïc hay Cao Ñaúng! 

Khoâng caàn bieát computer! 

Baïn coù thể laøm ca ñeâm khoâng? 

 

 COÂNG VIEÄC CUÏ THEÅ: 

 Chöùc danh:  Telesale – chaêm soùc khaùch haøng (ca ñeâm) 

 Moâ taû coâng vieäc:  

- Laøm vieäc töø 21h00 ñeán 6h30 saùng hoâm sau (toaøn thôøi gian), hoaëc coù theå laøm theo ca. 

- Laøm vieäc töø thöù 2 ñeán thöù 6 (Thöù 7, Chuû nhaät nghæ). Laøm vieäc taïi vaên phoøng 

- Giôùi thieäu chöông trình, caùc goùi saûn phaåm, dòch vuï cho khaùch haøng qua ñieän thoaïi 

- Chaêm soùc khaùch haøng cuõ – Tìm kieám khaùch haøng môùi 

- Nhaân vieân hoaøn toaøn noùi baèng tieáng Vieät vôùi khaùch haøng (khaùch haøng chuû yeáu laø 

ngöôøi Vieät laøm beân Myõ) 

 QUYEÀN LÔÏI ÑÖÔÏC HÖÔÛNG: 

 Löông: Toaøn thôøi gian: 7.500.000đ/ thaùng + Hoa hoàng (Khoâng giôùi haïn lôïi töùc vaø hoa 

hoàng). Baùn thôøi gian (tuøy theo thôøi gian laøm vieäc, lieân heä tröïc tieáp ñeå bieát roõ) 

 Ñöôïc höôûng ñaày ñuû cheá ñoä theo quy ñònh cuûa nhaø nöôùc  

 Laøm vieäc taïi: Quaän 12 – Gaàn Beänh vieän Quaän 12 (Phía sau Coâng vieân Phaàn meàm 

Quang Trung)  

 Thôøi gian laøm vieäc: Toaøn thôøi gian: 21h00 – 06h30 (TÖØ THÖÙ 2 ÑEÁN THÖÙ 6) hoaëc baùn 

thôøi gian (lieân heä tröïc tieáp ñeå bieát roõ) 

 Thôøi gian thöû vieäc 02 thaùng (coù theå ngaén hôn tuøy theo naêng löïc)  

 

 YEÂU CAÀU COÂNG VIEÄC: SEÕ ÑÖÔÏC HUAÁN LUYEÄN 

 Kyõ naêng giao tieáp toát, kyõ naêng truyeàn ñaït, thuyeát phuïc toát. 

 Nhaãn nhòn, kieân trì laéng nghe, bình tónh, nhanh nheïn, trung thöïc. 

 Coù kinh nghieäm tư vấn khách hàng qua ñieän thoaïi. 

 

Chuùng toâi nhaän nhaân vieân ôû ñuû moïi trình ñoä vôùi möùc löông töông xöùng. Khoâng nhaát 

thieát baïn phaûi bieát thaønh thaïo taát caû coâng vieäc treân. Xin ñöøng ngaàn ngaïi khi noäp ñôn, vì 

trình ñoä duø theá naøo, mieãn baïn coù söï coá gaéng hoïc hoûi laø chuùng ta töï tin coù theå laøm ñöôïc. 



 

 

 YEÂU CAÀU HOÀ SÔ 

Ñôn xin vieäc - Sô yeáu lyù lòch - CMND 

Chuùng toâi khoâng baùn haøng ña caáp / khoâng baùn baûo hieåm 

NOÄP ÑÔN TAÏI:  COÂNG TY TNHH ABS VIEÄT MYÕ 

Ñòa chæ laøm vieäc: 502/16A Taân Thôùi Hieäp 21, P. Taân Thôùi Hieäp, Quaän 12,  TP. HCM 

(Sau Coâng vieân Phaàn meàm Quang Trung – Gần Bệnh viện Quận 12) 

Caùch Goø Vaáp 10 phuùt. Taân Bình 15 phuùt. Taân Phuù 18 phuùt 

Ñieän thoaïi: (08) 6256 6632 – (08) 6255 3343 

Baïn coù theå noäp tröïc tieáp trong giôø haønh chaùnh hoaëc noäp online qua e-mail: 

Email: ABSVietMy@gmail.com hoaëc ABSVietMytuyendung@gmail.com 

Website: http://www.absvietmy.com/



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường đến công ty: Hướng từ Bệnh viện Quận 12 

Từ bệnh viện Quận 12 đi khoảng 110m đến quán Lẩu dê Đức Thành, rẽ phải đi vào đường TTH21 (đường trước quán Lẩu dê 

Đức Thành), chạy tiếp khoảng 300m phía bên trái là Hẻm 502, rẽ vào hẻm chạy một đoạn sẽ thấy Công ty. 
 




