Chức danh
Nhân viên Thu hồi nợ

Giới thiệu về AsiaCollect
AsiaCollect (www.asia-collect.com) là công ty cung cấp dịch vụ thu hồi nợ tính dụng diêu dụng chuyên nghiệp đầu tiên ở
khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Công ty thực hiện dịch vụ thu hồi cao cấp và hiệu quả cho thị trường tài chính tiêu
dùng Đông Nam Á. Được thành lập năm 2015 với trụ sở chính đặt tại Singapore và đầu tư bới Quĩ Forum Capital, một nhà
đầu tư về thị trường mới trên toàn cầu, với kiến thức sâu rộng về lĩnh vực tài chính tiêu.

Lý do ứng tuyển vào Công ty AsiaCollect




Cơ hội hấp dẫn để làm việc với doanh nghiệp có sự phát triển lớn mạnh ở Đông Nam Á.
Làm việc với các Nhà Quản lý có khả năng mang lại hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Là thành viên tiên khởi của đội ngũ đi đầu trong thị trường mới.

Nhiệm vụ chính của bạn







Xây dựng niềm tin và tạo mối quan hệ tin cậy lâu dài với Khách hàng nợ quá hạn.
Khuyến khích Khách hàng thực hiện việc chi trả các khoản vay thông qua hệ thống Tổng đài.
Cung cấp thông tin cập nhật về tình hình nợ của khách hàng và tư vấn cách thanh toán.
Sắp xếp việc trả nợ hoặc lập kế hoạch trả nợ dựa trên tình hình tài chính của Khách hàng.
Hoàn thành mục tiêu công việc được giao.
Mang đến một dịch vụ chất lượng cho Khách hàng nợ quá hạn dựa trên nguyên lý làm việc của Công ty.

Yêu cầu đối với bạn










Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học thuộc bất kì lĩnh vực nào.
Sinh viên mới tốt nghiệp cũng có thể làm được.
Có kinh nghiệm về Chăm sóc khách hàng/ Thu hồi nợ là lợi thế.
Có thể làm việc theo ca.
Kỹ năng giao tiếp, và xử lý vấn đề tốt.
Kỹ năng tương tác kết nối tốt.
Sử dụng tốt vi tính, có thể làm việc bằng hệ thống.
Trung thực, năng động, có ý thức về chăm sóc khách hàng và làm việc chi tiết.
Làm việc lanh lợi, siêng năng và hiệu quả cao.

Quyền lợi chúng tôi mang đến cho bạn








Lương tháng 13.
Tiền thưởng hàng tháng dựa trên kết quả công việc.
Bảo hiểm Y tế.
Văn phòng làm việc sạch sẽ và hiện đại.
Bãi giữ xe miễn phí.
Lịch nghỉ phép hàng năm linh động.
Quyền lợi theo qui định pháp luật.

