
SALE JOB DESCRIPTION

HUMAN RESOURCES RECRUITMENT AT DOUBLE DRAGON ORGANIZATION

DOUBLE DRAGON GROUP 2003

2020
Tập đoàn được thành lập từ năm 2003 , và công ty có giấy chứng
nhận PAGCOR mới nhất do chính phủ Philippine cấp. Công ty hoạt
động trong ngành Game online từ nhiều thị trường như Trung Quốc,
Thái Lan, Mã lai và Việt Nam. Do muốn chất lượng phục vụ đi lên
cũng như cần tìm kiếm nhiều khách hàng mới nên chúng tôi cần tìm
thêm nhiều vị trí cho công ty.

TUYỂN TRỰC TIẾP KHÔNG MÔI GIỚI

COMPANY ADDRESS

Address: Pasay – Manila – Philippines
Contact: +63 09772557747
Website : Vieclamphilippine.com

Tuyendungphilippine.com



Sale là công việc gì?

TÌM HIỂU QUA VỀ CÔNG VIỆC- POSITION

Sale là một công việc có hàng trăm tính chất bán hàng. 
Do công ty cung cấp Data hoặc do nhân viên tự tìm kiếm. 
Sau đó, nhân viên sẽ trò chuyện với khách hàng thông 
qua FB, ZALO và những phần mềm xã hội khác để thu 
hút khách hàng đăng ký tài khoản và thanh toán trực 
tuyến trên Website của công ty. Từ đây tạo ra doanh thu 
và sau đó nhân viên có tiền hoa hồng từ doanh thu. Đây là 
công việc thực sự của Sale.

Sale cũng là bộ phận tạo ra lợi nhuận duy nhất của 
công ty, vì vậy Sale cũng là bộ phận có thưởng cao nhất 
và bộ phận có mức lương cao nhất,  tất nhiên cũng phải 
chịu một áp lực nhất định. Công việc này phù hợp cho 
những người đặt một mục tiêu nhất định về tiền bạc.



CÔNG VIỆC YÊU CẦU- JOB REQUIREMENTS

Yêu cầu

• Thành thạo：Excel，Word，Máy tính，Google Drive.

• Nam nữ đều được，Tuổi tác từ: 21 – 30.

• Học vấn THPT, Đại Học trở lên.

• Biết cơ bản về ngoại ngữ như：Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung.

• Giao tiếp nói chuyện phản xạ nhanh.

• Sức khoẻ tốt, không có các bệnh truyền nhiễm.

• Có kinh nghiệm làm Sale tại Philippines.



NỘI DUNG CÔNG VIỆC - RESPONSIBILITY

14:00 – 23:00 （9 Tiếng）

Tạo quảng cáo, tìm kiếm khách hàng

Hướng dẫn khách hàng

Duy trì khách hàng

• Thông qua FB，ZALO，và các phương tiện mạng xã hội tìm kiếm.
• Có thể dùng các kỹ năng của bản thân để thu hút khách hàng，làm Poster，làm Video clip .
• Nuôi một số công cụ làm việc.

• Tạo tài khoản trên Website công ty，giải đáp thắc mắc khách hàng.
• Hướng dẫn khách quy cách trò chơi，phương pháp chơi game.
• Hướng dẫn khách phương thức nạp tiền.

• Hướng dẫn khách mới hàng ngày.
• Chăm sóc duy trì khách cũ thường xuyên.
• Tìm lại khách hàng đã không chơi từ lâu.



ĐÃI NGỘ - BENEFIT

Thu nhập của Sale

p Thu nhập mức thử việc
(Đủ KPI chuyển chính lập tức)

• Lương cơ bản 48.000 Peso 【23.500.000VND】
• Thưởng ngoài do có thành tích tốt.

p Thu nhập mức chuyển chính

• Lương cơ bản 56.000 Peso 【27.400.000VND】
• 6 tháng tăng 8000 Peso/ Lần ( Max 80.000 Peso)
• Thành tích 3 ~ 7 %
• Thưởng chuyên cần，thưởng ngoài do có thành tích tốt.

THÀNH 
TÍCH

LƯƠNG CƠ BẢN

CHUYÊN 
CẦN

THƯỞNG 
NGOÀI

48.000

56.000

Thử Việc

Chính Thức
LƯƠNG CƠ BẢN

*, Tổ trưởng và HLV sẽ có mức lương cao hơn!



PHÚC LỢI CÔNG TY- BENEFIT

Dưới đây là một số phúc lợi mà nhân viên được hưởng

在职员工

Đãi ngộ nhân viên

Hỗ trợ chỗ ở
（4 người/Căn)

Miễn phí điện nước

Hỗ trợ ăn
（2 bữa /Ngày）

Thành viên mới
Được nhận 2500 Peso

Kem đánh răng，Bàn chải，
Khăn tắm，Vở ghi，Bút，

Mấc

Cung cấp chỗ tập thể 
dục

Miễn phí đóng thuế thu
nhập cá nhân hàng

tháng

Miễn phí làm Visa

Phát lì xì
Tết，Trung thu，Sinh

nhật

Team building hàng 
quý và du lịch hàng 

năm

Hỗ trợ xe đưa đón
Công ty <==> Nơi ở

Ngày 15 hàng tháng
Phát lương



NGHỈ PHÉP

Phí di chuyển

1 năm được nghỉ phép 2-4 lần

Lần đầu được nghỉ phép là làm đủ 6
tháng: 15 Ngày

Từ các lần nghỉ tiếp theo 3 tháng: 10 
Ngày

Lần đầu đến công ty nhận chức，phí vé máy bay nhân viên cần ứng trước，làm
việc đến chuyển chính công ty hoàn trả（không quá 2000 tệ）

Nghỉ phép，phí vé máy bay nhân viên cần ứng trước，sau 1 năm công ty hoàn
trả.( Nếu ko nghỉ phép công ty tặng 6000 tệ. )

TIMES

Off 3 ngày/Tháng

Thử việc 2 – 3 tháng（Dựa vào năng
lực từng người）



QUY TRÌNH PHỎNG VẤN - INTERVIEW PROCESS

Quy trình phỏng vấn và nhận chức（Trong 15 ngày）

Bộ phận nhân sự 
phỏng vấn

Bộ phận nhân sự
thông báo kết
quả Phỏng vấn

Ứng viên mua vé máy
bay, sắp xếp lịch bay

Bộ phận hành chính
sắp xếp đón nhân viên
làm thủ tục nhận chức

Ứng viên làm thủ tục 
khám sức khoẻ, làm 

hộ chiếu

Huấn luyện viên bộ 
phận Sale phỏng vấn 

đánh giá



CÂU HỎI THƯỜNG GẶP- FAQ

Câu hỏi thường gặp

Ngành nghề công ty là gì？ - Game Casino Online.

Địa điểm công ty ở đâu？- Thủ đô của Philippines nhé!

Tổng chi phí để sang làm việc là bao nhiêu？
- Chỉ mất tiền vé máy bay nè bạn!

Nếu không hoàn thành KPI có sao không？
- Thì cần cố gắng nhé bạn, công việc luôn đòi hỏi nỗ lực mà!

Khi lĩnh lương có bị trừ tiền điện nước ăn ở không？
- Không nhé bạn！

Công việc có hợp pháp không？
- Làm việc tại Philippines hoàn toàn hợp pháp nhé bạn！



HOANH NGHÊNH BẠN CÓ 
MỘT KHỞI ĐẦU MỚI TUYỆT VỜI
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