THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tiền thân là Công ty TNHH Ô tô Trường hải. Được thành lập
vào ngày 29/02/1997, trụ sở chính đặt tại số 19, đường 2A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh
Đồng Nai. Tổng công ty có các showroom, chi nhánh tại các khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ. Ngành
nghề kinh doanh chính của THACO là: Sản xuất - Lắp ráp - Phân phối ô tô. Cung ứng dịch vụ
bảo trì sửa chữa và phụ tùng ôtô, Hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN - Đô thị. Chi nhánh Thái
Nguyên là một trong những cụm showroom có quy mô lớn tại khu vực Bắc Bộ chuyên kinh
doanh xe, kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô tô 3 thương hiệu lớn: KIA, MAZDA, PEUGEOT.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường ô tô, cũng như sự phát triển, mở rộng thị
trường thị phần của đơn vị, CN Thái Nguyên – Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải thông báo
tuyển dụng các vị trí sau:
1. Tư vấn bán hàng xe Du lịch (xe ô tô con):
• Số lượng: 7 nhân sự.
a. Công việc:
• Nhận và thực hiện chỉ tiêu bán hàng của cá nhân.
• Quản lý, phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
• Tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty, đàm phán ký Hợp
đồng.
• Thực hiện công tác bàn giao xe, hồ sơ cho khách hàng.
• Phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và dòng sản phẩm quản lý.
b. Yêu cầu:
• Giới tính: Không yêu cầu Độ tuổi: 22-33 Chiều cao: Nam-1m68 trở lên, Nữ: Từ 1m58 trở
lên.
Ngoại hình: Khá.
•
•

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,
Marketing, Công nghệ ôtô, Cơ khí động lực….). Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ trung cấp
ngành Du lịch, khách sạn.
Yêu thích ô tô, đam mê kinh doanh. Giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng

2. Tư vấn dịch vụ xe Du lịch (xe ô tô con).
Số lượng: 4 nhân sự
a. Công việc:
•
Thực hiện tiếp nhận xe khách hàng, tạo phiếu sửa chữa dịch vụ.
•
Đưa ra chi phí sửa chữa, thời gian sửa chữa đối với khách hàng.
•
Giám sát tiến độ công việc, thông tin cho khách hàng về tiến độ công việc.
•
Liên hệ khách hàng về lịch bảo hành xe, bảo dưỡng theo định kỳ, thực hiện các chương trình
chăm sóc khách hàng.
b. Yêu cầu :
• Giới tính : Nam, tuổi : Từ 23 – 30 tuổi.
• Trình độ : Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về kỹ thuật ô tô.
• Khả năng giao tiếp tốt, thành thạo về tin học văn phòng, có giấy phép lái xe từ B2 trở lên.
• Kinh nghiệm : Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sửa chữa ô tô và tư vấn dịch vụ.
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3. Kỹ thuật viên máy gầm điện.
• Số lượng: 5 nhân sự
c. Công việc:
•
Thực hiện sửa chữa xe cho khách hàng theo sự phân công của trưởng nhóm, tổ trưởng.
•
Bảo quản xe và các tài sản trên xe của khách hàng.
•
Bảo quản các công cụ, dụng cụ sửa chữa.
•
Duy trì và thực hiện 5S.
d. Yêu cầu:
• Giới tính: Nam, Sức khỏe tốt,
Độ tuổi: 20 đến 35 tuổi
• Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ngành Công nghệ ôtô, Cơ khí ôtô, cơ khí động
lực…).
• Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm sửa chữa máy gầm điện ô tô
3. Kỹ thuật viên Đồng, sơn
• Số lượng: 5 nhân sự
a. Công việc:
•
Thực hiện sửa chữa xe cho khách hàng theo sự phân công của trưởng nhóm, tổ trưởng.
•
Bảo quản xe và các tài sản trên xe của khách hàng.
•
Bảo quản các công cụ, dụng cụ sửa chữa.
•
Duy trì và thực hiện 5S.
b. Yêu cầu:
• Giới tính: Nam, Sức khỏe tốt
Độ tuổi: 18 đến 35 tuổi
• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 1 năm trở lên về sửa chữa đồng, sơn.
4. Quản lý kho xe.
• Số lượng: 2 nhân sự.
Yêu cầu:
•
•
•
•

Nơi làm việc: Thái Nguyên.

Giới tính: Nam
Độ tuổi: 18 đến 35 tuổi
Trình độ: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành về ô tô, cơ khí động lực, điện.
Biết lái ô tô, có bằng lái ô tô từ B2 trở lên.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu.

❖ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI :
• Mức lương nhận việc : Từ 6 – 12 triệu/tháng.
• Công ty hỗ trợ 01 bữa cơm ca (ăn trưa).
• Tham gia BHXH, BHYT sau 2 tháng làm việc.
• Hỗ trợ nhà ở tập thể cho các CBCNV ngoại tỉnh.
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề
nghiệp.
• Các chế độ khác theo Quy định của Công ty.
❖ HỒ SƠ XIN VIỆC GỒM:
• Đơn xin việc.
• Sơ yếu lý lịch
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•
•
•
•
•

Giấy khai sinh ( Công chứng).
CMND, Hộ khẩu (công chứng).
Các văn bằng chứng chỉ (công chứng)
02 ảnh ( 3x4).
Giấy khám sức khỏe
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 Cách 1: Trực tiếp: Nộp hồ sơ tại Showroom Chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ: Khu quy hoạch dân cư
số 3+4, đường Phan Đình Phùng, Tổ 11, phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên.
 Cách 2: Qua Email
➢

Mr Nguyễn Chấn Hiệp

email: nguyenchanhiep@thaco.com.vn

Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 30/04/2018.

BP NHÂN SỰ CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN.
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ĐT: 01636.156.166

