TUYỂN DỤNG
Biên phiên dịch - Trưởng nhóm - Nhân viên bộ phận BPO
JD PS03 - BPO
Số lượng tuyển: 10 người cho tòan bộ phận
Địa điểm làm việc: Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Công việc:
- Xử lý các phần của quy trình nghiệp vụ phân công bởi công ty đối tác bên Nhật
- Xử lý dữ liệu
- Giao tiếp, tư vấn, lên yêu cầu dự án với các vị trí trưởng nhóm và biên phiên dịch dự án
Yêu cầu:
● Vị trí biên phiên dịch, trưởng nhóm dự án:
❏ Tiếng Nhật từ N3 trở lên hoặc tương đương
❏ Ham học hỏi, nhanh nhẹn, cẩn thận
❏ Có mong muốn làm việc lâu dài trong môi trường liên quan đến Nhật
❏ Ưu tiên sinh viên mới hoặc sắp tốt nghiệp
●

Vị trí nhân viên bộ phận:
❏ Tiếng Nhật N4, N5 hoặc tương đương
❏ Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn
❏ Không yêu cầu bằng cấp

Lợi ích:
- Được đào tạo quy trình làm việc chuyên nghiệp
- Đóng bảo hiểm và hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định công ty
- Có cơ hội thăng tiến nhanh cho những cá nhân ưu tú
- Làm việc trực tiếp với các công ty lớn tại Nhật
- Mức lương cạnh tranh: 200$ - 750$ tùy vào vị trí và năng lực ứng viên, sẽ trao đổi
trực tiếp khi phỏng vấn
Để ứng tuyển, mời bạn nộp CV và Thư xin việc vào email Ms Minh, minhnp@socicom.vn
Chúng tôi sẽ liên hệ các hồ sơ vào vòng phỏng vấn trong 7 ngày làm việc.
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