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HTS (www.giaodich24.com) là Thành viên Kinh doanh trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt 

Nam – Bộ Công thương. 

 
Chuyên cung cấp các dịch vụ: Tư vấn Đầu tư, Đào tạo các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về 

hoạt động đầu tư tài chính, Tổ chức các sự kiện hợp tác đầu tư. 

 
Được tổ chức xây dựng và vận hành bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư tài chính. 

 
Sản phẩm tư vấn: Giao dịch phái sinh hàng hóa được cấp phép trên sàn giaodich24 (HTS). 

 
 

 

Mô tả Vị trí: NHÂN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 

 

Thu nhập = Lương cứng + Lương hỗ trợ + Hoa hồng doanh số + Thưởng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kèm theo nhiều khoản thưởng khác. 

____________________________________________ 

Chế độ  
- CƠ HỘI THĂNG TIẾN rõ ràng với tất cả những người có năng lực 
- Được đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. 

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, và các ngày nghỉ theo quy định của nhà nước. 
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 theo giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật  
- Sẽ được đào tạo 1 - 2 tuần nếu qua phỏng vấn. 
- Được sự hỗ trợ và hướng dẫn từ Team leader, làm việc theo đội nhóm.  
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sếp dễ tính, đồng nghiệp thân thiện, cơ hội thăng 

tiến cao. 
- Có cơ hội mở rộng mối quan hệ, kỹ năng giao tiếp, tiếp xúc với những khách hàng 

thuộc phân khúc thu nhập cao. 

___________________________________________ 



Mô tả công việc  

- Xây dựng kế hoạch làm việc, nghiên cứu thị trường.  
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu đầu tư trên thị trường giao dịch hàng hóa 

- Tư vấn đúng đủ và hỗ trợ khách hàng tham gia giao dịch  
- Chăm sóc và giải đáp những vấn đề liên quan cho khách hàng cũ, mở rộng mạng 

lưới khách hàng mới. 
____________________________________________ 

 

- Năng động, tự tin, hoạt bát, có tinh thần tự giác chủ động trong công việc. 
- Chăm chỉ, chịu khó, nhạy bén, cầu tiến.  
- Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.  
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên 

____________________________________________  
※ Ưu tiên các ngành Tài Chính Ngân Hàng, Kinh tế, Quản Trị, Marketing, khác ngành phải 
có tố chất tốt kinh nghiệm trong ngành sales.  
※ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngân hàng, các tổ chức đầu tư tài chính khác 
____________________________________________ 

📮 Mail: thaonp@hts.vn 

📞 Liên hệ: 092.797.2796/ Ms Thảo 

💒 Địa chỉ làm việc � 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

                              � 385C Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM 




