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THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY SPIRE RESEARCH & CONSULTING 

- Công ty Spire Research là Công ty Đầu Tư và Tư Vấn Thị Trường của Singapore. Chúng tôi 

là chuyên gia phân tích thị trường ở 18 nước Châu Á-Thái Bình Dương cũng như thị trường 

toàn cầu. Tại Việt Nam, chúng tôi có văn phòng đại diện tại HCM. 

Thông tin về Công ty, các bạn có thể tham khảo trên website: www.spireresearch.com.  

- Hiện công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng SV làm bán thời gian gấp cho dự án ở 

HCM, HÀ NỘI, NHA TRANG, BÌNH ĐỊNH, QUẢNG NINH và các tỉnh thành khác. 

- Nội dung công việc: 

Cộng tác viên sẽ hỗ trợ quản lý dự án các công việc như: 

 Phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng hoặc các công ty trong ngành theo bảng câu hỏi 

của công ty 

 Phỏng vấn qua điện thoại các đối tượng người tiêu dùng hoặc các công ty trong ngành 

theo bảng câu hỏi của công ty (cho các bạn làm việc tại văn phòng HCM) 

 Địa điểm làm việc cho các bạn tại TP. HCM: tại văn phòng Công ty 31C Lý Tự Trọng, 

P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM 

 Các bạn ở các Thành Phố và tỉnh thành khác sẽ làm việc với người quản lý dự án tại 

khu vực đó 

- Yêu cầu công việc: 

 Sinh viên các khoa, các hệ Cao Đẳng/Đại Học. 

 Có kỹ năng vi tính khá trở lên (sử dụng được MS Office và thành thạo việc tìm kiếm 

thông tin trên Internet). 

 Thời gian linh động, có thể làm việc  ½ ngày hoặc 1 ngày (8 giờ/ngày). 

 Nhanh nhẹn, năng động, hoạt bát. 

- Mức lương hấp dẫn trả theo ngày làm việc/bài phỏng vấn được thỏa thuận giữa 2 bên và 

thưởng theo khả năng hoàn thành công việc trong mỗi dự án 
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- Thời gian nhận hồ sơ ứng tuyển: liên tục mỗi tháng 

- Vui lòng gửi hồ sơ (sơ yếu lý lịch & đơn xin việc) đến địa chỉ email: 

hong.nguyen@spireresearch.com 

Điện thoại liên hệ: 08 3521 8735 
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