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Là dự án tâm huyết của Chủ đầu tư Biconsi, 
Khu nhà ở Biconsi Riverside từ khi ra mắt đã 
nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng bởi 
vị trí đắc địa “cận thị, cận giang, cận lộ”, thiết kế 
nhà hiện đại cùng hệ thống tiện ích đa dạng. Đặc 
biệt, sau khi Tân Uyên lên thành phố, giá trị bất 
động sản của Biconsi Riverside càng tăng lên, 
mang đến cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Sở hữu nhà phố tại Khu nhà ở Biconsi Riverside, 
quý khách sẽ có được một tổ ấm với không gian 
sống tuyệt vời cho cả gia đình, một nơi thuận tiện 
đi làm, đi học và giải trí, một BĐS có tiềm năng 
tăng giá theo thời gian.

Nhanh liên hệ hotline 0989 178 777 để được tư 
vấn chi tiết về dự án.

tạitại

BICONSI RIVERSIDEBICONSI RIVERSIDE

Tổ ấmTổ ấm
cho Gia Đình Bạncho Gia Đình Bạn
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Chuyên mục Bất động sản
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TEAM BUILDING - BICONSI GROUPTEAM BUILDING - BICONSI GROUP
Xây dựng tinh thần đồng Xây dựng tinh thần đồng 

đội, gắn kết nhân viên, phòng đội, gắn kết nhân viên, phòng 
ban và các công ty thành viên ban và các công ty thành viên 
là hoạt động cần thiết, luôn là hoạt động cần thiết, luôn 
được Biconsi Group chú trọng. được Biconsi Group chú trọng. 
Khi mọi thành viên trong tập Khi mọi thành viên trong tập 
thể cùng đoàn kết, đồng lòng thể cùng đoàn kết, đồng lòng 
thực hiện mục tiêu chung thì thực hiện mục tiêu chung thì 
tập thể sẽ đi đến thành công. tập thể sẽ đi đến thành công. 
Do đó, nhằm xây dựng một tập Do đó, nhằm xây dựng một tập 
thể Biconsi Group vững mạnh, thể Biconsi Group vững mạnh, 
kết hợp du lịch thư giãn đầu kết hợp du lịch thư giãn đầu 
năm cho cán bộ nhân viên, năm cho cán bộ nhân viên, 
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Tin cộng đồng

đại gia đình Biconsi Group đại gia đình Biconsi Group 
đã cùng nhau du xuân Phan đã cùng nhau du xuân Phan 
Thiết và tham gia nhiệt tình Thiết và tham gia nhiệt tình 
chương trình Team Building chương trình Team Building 
“Làm hết sức – Quẩy hết mình” “Làm hết sức – Quẩy hết mình” 
tại Pandanus Resort. tại Pandanus Resort. 

Hành trình du xuân tại Hành trình du xuân tại 
Phan Thiết không chỉ để lại Phan Thiết không chỉ để lại 
nhiều kỷ niệm đẹp cho mỗi nhiều kỷ niệm đẹp cho mỗi 
CB – NV Biconsi Group mà CB – NV Biconsi Group mà 
còn giúp các thành viên hiểu còn giúp các thành viên hiểu 
và đoàn kết với nhau hơn, từ và đoàn kết với nhau hơn, từ 
đó cùng nhau phát triển và đó cùng nhau phát triển và 
thành công.thành công.
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CHO THUÊ
MẶT BẰNG

Ưu điểm: 
- Vị trí thuận lợi di chuyển, ngay 
khu dân cư hiện hữu
- Diện tích cho thuê đa dạng, phù 
hợp kinh doanh, làm văn phòng 
đại diện, trung tâm anh ngữ,…  
- Có nhiều tiện ích nội – ngoại 
khu hiện hữu
- Có Ban quản lý chuyên nghiệp, 
khu vực an ninh
- Hỗ trợ tư vấn nhiệt tình

Tòa nhà Biconsi Tower: diện tích từ 70 – 400m2.  0815 15 00 03

Chung cư Hiệp Thành: diện tích từ 67 – 97m2.   0343 43 18 18
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BĐS Cho thuê

Tin tuyển dụng

TẠI TP. THỦ DẦU MỘT

TÌM 
ĐỒNG ĐỘI
VỊ TRÍ:

 »HUẤN LUYỆN VIÊN
 »NHÂN VIÊN CỨU HỘ

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, CLB Thể thao Tiamo Riverside 
cần tìm đồng đội làm việc chung một nhà. Môi trường làm việc 
thân thiện, chuyên nghiệp, dành cho những bạn yêu thích thể thao.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 0912 16 27 21

Đường D2, Khu nhà ở Biconsi Riverside, P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, BD (Gần Cầu Bạch Đằng)

Yêu cầu: 
• Tốt nghiệp từ trung cấp các trường TDTT, ưu tiên có bằng cấp 

huấn luyện, chứng chỉ cứu hộ. Không có kinh nghiệm sẽ được 
đào tạo và hướng dẫn. 

• Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, chăm chỉ, vui vẻ. 
• Có sức khỏe tốt, yêu thể thao.


