
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Căn cứ: 

 Thỏa thuận hợp tác giữa GSE Education & Training và Khoa TATM, UEH về nhận sinh viên 

thực tập 

GSE Education & Training, một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, tuyển sinh du học quốc tế và 

đào tạo doanh nghiệp đang cần tuyển vị trí sau: 

Customer Services 

Mô tả chung: 

 Công việc: Customer service 

 Loại hình: Bán thời gian 

 Địa điểm làm việc: GSE HCMC - 255 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. 

 Thời gian: từ 4-6 tháng 

 Số lượng: 2 

Chi tiết công việc: 

 Gọi & trả lời điện thoại của khách hàng 

 Hỗ trợ tư vấn viên liên lạc với khách hàng trong hệ thống dữ liệu khách hàng 

 Hỗ trợ tư vấn viên trong quá trình chuẩn bị, dịch thuật và nộp hồ sơ cho sinh viên sang trường 

 Hỗ trợ công việc hành chính, nộp hồ sơ lên các sở ban ngành, và nộp hồ sơ sinh viên lên đại sứ 

quán 

 Soạn thảo, in ấn, photocopy các văn bản tài liệu theo yêu cầu của công việc 

 Lưu trữ và quản lý dữ liệu theo hệ thống  

 Tham gia tổ chức các chương trình sự kiện văn hóa và marketing của Công ty 

 Những công việc hành chính khi có yêu cầu phát sinh 

Phúc lợi: 

 Được hưởng lương thực tập 

 Được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng 

 Được cấp giấy giới thiệu sau khi kết thúc thời gian thực tập 

 Tham gia các hoạt động team building 

 Có cơ hội được nhận vị trí làm việc lâu dài với chế độ hấp dẫn sau khi kết thúc quá trình thực tập. 

 Được hỗ trợ hoàn toàn Miễn phí về hồ sơ xin học và visa nếu có ý định du học trong 

tương lai. 



 

 

Yêu cầu khác: 

 Ngoại hình ưa nhìn 

 Phát âm chuẩn, không nói giọng địa phương 

 Thành thạo tin học văn phòng 

 Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, chu đáo 

 Kỹ năng nghe nói Tiếng Anh khá. 

Hồ sơ gửi về: marketing@gse.edu.vn 

Tiều đề mail: [GSE] Ứng tuyển Customer services – Họ và tên 


