
            THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Công ty APS Holding là công ty hàng đầu tại khu vực Đông Âu hoạt động trong lĩnh vực tài chính và dịch 

vụ thu hồi nợ với hơn 12 năm phát triển. APS hiện đang có mặt tại 11 quốc gia với hơn 500 nhân viên đang 

làm việc tại các nước thuộc khu vực trung tâm Châu Âu và khu vực Đông Nam Châu Âu.  

Công ty TNHH APS VN là thành viên của công ty APS Holding hoạt động trong lĩnh vực thu hồi nợ.  Do 

nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí như sau: 

 

STT VỊ TRÍ TUYỂN 

DỤNG 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

1. NHÂN VIÊN HỖ 

TRỢ KINH DOANH 

– BÁN THỜI GIAN 

 

 

• Cung cấp thông tin về các khoản vay tài 

chính và tình hình nợ cho khách nợ qua hệ 

thống tổng đài. 

• Thương lượng, hướng dẫn khách nợ thực 

hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản vay tồn 

đọng. 

• Theo dỏi việc thực hiện thanh toán nợ của 

khách nợ. 

• Tìm kiếm thông tin liên lạc với khách nợ do 

thông tin cũ của khách nợ không còn hoạt 

động. 

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu 

của cấp trên 

 

- Tốt nghiệp THPT trở lên  

- Ưu tiên sinh viên muốn 

làm thêm, sinh viên mới 

tốt nghiệp 

- Tự tin, giao tiếp tốt, chịu 

khó học hỏi 

 

 

QUYỀN LỢI: 

- Hình thức tuyển dụng: Nhân viên Bán thời gian 

- Lương trả theo giờ. Mỗi giờ: 25,000 đồng/giờ 

- Thời gian làm việc:  

Từ 17h – 21h các ngày trong tuần 

Từ 8h – 17h Thứ Bảy và Chủ Nhật (Thời gian làm việc có thể thỏa thuận) 

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp & năng động 

- Địa điểm làm việc: P. Thảo Điền, Quận 2. 

- Ngoài ra, công ty còn tuyển vị trí Nhân viên Tổng đài thu hồi nợ làm việc trong giờ hành chánh 

các ngày trong tuần, thu nhập từ 10-15 triệu và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của 

Nhà nước. 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 
 

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển (CV) đến email: oanh.ntn@aps-holding.com hoặc liên hệ 

trực tiếp văn phòng công ty APS. 

Địa chỉ văn phòng công ty APS VN: Phòng 1103, Tầng 11, Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, 

Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 0901188503. Website: https://aps-holding.com. 

mailto:oanh.ntn@aps-holding.com
https://aps-holding.com/

