CHƯƠNG TRÌNH
THỰC TẬP SINH TIỀM NĂNG VIETCREDIT 2019
“HỌC VIỆC HƯỞNG LƯƠNG – TƯƠNG LAI RỘNG MỞ”
I. ĐỐI TƯỢNG:
-

Sinh viên năm cuối Cao Đẳng / Đại Học các ngành (Ưu tiên khối ngành Kinh tế / Tài Chính
/ Ngân Hàng…)

-

Hình thức thực tập: Toàn thời gian, tối thiểu 4 ngày/tuần (Từ thứ 2 – thứ 6)

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :
-

Số lượng: 200 hồ sơ thực tập sinh

-

Địa điềm: Quận Bình Thạnh, TP HCM

-

Thời gian thực tập: 12 tuần (Từ 01/2019)

-

Chương trình thực tập:
HỌC PHẦN

Thời gian
( 12 tuần)

Nội dung

Sản phẩm, Kỹ năng

1 Tuần

Theo chương trình Đào tạo Hội nhập
dành cho CLC.

Học việc - Bán hàng - Thực tế

3 Tuần

Tư vấn và bán sản phẩm.

Học việc - Thẩm định - Thực tế

1 Tuần

Học lữu trữ hồ sơ, Học cách thẩm định
hồ sơ.

Học việc - Dịch vụ Khách hàng Thực tế

1 Tuần

Học cách trợ giúp khách hàng, trả lời điện
thoại.

Học việc - Thu hồi nợ - Thực tế

1 Tuần

Học cách lữu trư hồ sơ, theo dõi, quản lý
nợ. Học cách gọi điện nhắc nợ trước hạn.

Làm việc thực tế (Bán hàng)

5 Tuần

III QUYỀN LỢI
- Phụ cấp 1,500,000đ sau khi hoàn thành thực tập do VietCredit đánh giá.
- Mỗi hồ sơ khách hàng thành công sẽ được thưởng ngay trong tháng là 400,000đ/thẻ
thông thường; 300,000đ/thẻ sinh viên.
- Được đào tạo và rèn luyện: kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách
hàng. Đây là cơ hội rất tốt về các TTS hiểu được môi trường làm việc thực tế, trải nghiệm
và rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng cơ bản nhất để thành công trong tương lai.

- Được đạo tạo và thực hành công việc tại các Trung tâm vận hành của Công ty. Đây là cơ
hội rất lớn để các TTS hiểu tổng thể về hoạt động quản trị của một Công ty lớn.
- VietCredit cung cấp tài liệu để sinh viên hoàn thành luận văn/báo cáo tốt nghiệp. VietCredit
sẽ đánh giá từng TTS dựa trên kết quả thực tập.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty chỉ sau 3 tháng thực tập.
IV.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Để biết thêm chi tiết, ứng viên vui lòng liên hệ tại:
Bộ phận Tuyển dụng - Phòng Nhân sự - Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Dreamplex, số 195 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
Điện thoại: 033.622.5898 – email: lethibe.tien@vietcredit.com.vn - Ms Tiến – Chuyên viên
Tuyển dụng

