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WeWay: App ứng tiền lương 

Get paid as you earned 

App WeWay đã có trên: 

 

Vị trí:  Trưởng phòng Kinh doanh 
 

Mô tả công việc 

• Trực tiếp tìm kiếm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với 
khách hàng tiềm năng là các doanh nghiệp có từ 300 công 
nhân viên trở lên. 

• Phát triển quan hệ với bộ phận kinh doanh của các ngân hàng, 
để họ giới thiệu và tìm kiếm doanh nghiệp tốt cho WeWay.  

• Thuyết trình giải pháp của WeWay với doanh nghiệp. Thuyết 
phục doanh nghiệp áp dụng giải pháp ứng lương của WeWay 
cho công nhân viên. 

• Lập kế hoạch và thực hiện việc mở rộng, phát triển mạng lưới 
khách hàng đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh được giao. 

• Thực hiện thẩm định doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp 
có khả năng và có thiện chí chuyển trả lại tiền tạm ứng cho 
WeWay. 

• Theo dõi doanh nghiệp, quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo tăng 
trưởng tín dụng an toàn và bền vững. 

• Đưa ra các ý tưởng phát triển sản phẩm và các tinh năng trên 
app để thuận lợi cho khách hàng (công nhận viên) sử dụng. 

Yêu cầu 

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí 
về quản lý quan hệ khách hàng. 

• Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, thuyết 
trình, và quản lý nhóm. 

• Tinh thần làm việc sáng tạo, khả 
năng làm việc độc lập và làm việc 
nhóm. 

• Kỹ năng giao tiếp tốt. 

 

Liên hệ 

Harry Hoan Tran 
harry.tran@miway.vn 

 

Giới thiệu về WeWay 

WeWay là app công nghệ tài chính. WeWay hợp tác với các doanh nghiệp ứng 
lương trước cho công nhân viên theo ngày công đã làm qua app mobile. Cuối 
tháng doanh nghiệp hoàn ứng cho WeWay. 

• WeWay sẽ tạm ứng từ nguồn vốn của mình: Cuối tháng gửi 
bảng kê sang doanh nghiệp để nhận hoàn ứng từ quỹ lương.  

• Giải pháp của hoàn toàn miễn phí cho doanh nghiệp. và 
doanh nghiệp không phải bỏ vốn.  

• Công nhân viên không phải trả lãi suất: Không giống các 
ngân hàng hoặc công ty tài chính WeWay không tiến hành cho 
vay. Nhân viên chỉ phải trả phí giao dịch nhỏ cho mỗi lần tạm 
ứng. 

• Công nhân viên được nhận tới 100% tiền lương cho ngày 
công đã làm đến ngày hiện tại. 

• Giải pháp dễ tích hợp với hệ thống tiền lương của doanh 
nghiệp và bảo mật cao. WeWay chỉ cần thông tin về tiền 
lương ròng, tài khoản và bảng chấm công. 

Mobile App đơn giản dễ dùng  

1) Chỉ cần 30 giây đăng ký app bằng 
email!  

2) App tính sẵn tiền ứng theo bảng 
lương của DN 

3) Ứng tới 100% lương cho ngày 
công đã làm 

4) Tiền chuyển vào tài khoản của 
nhân viên trong năm phút 

 

 


