
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Công ty TNHH TOYOTA CẦN THƠ là một trong những địa chỉ tin cậy và là nơi cung cấp dịch vụ hoàn hảo nhất 

trong lĩnh vực ô tô tại khu vực ĐBSCL. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần tuyển nhân sự với các chức 

danh sau: 

Vi ̣trí tuyển duṇg Yêu cầu Mô tả công viêc̣ 

 
1. Nhân viên Tài chính 
   (Số lượng: 02 nhân viên) 

 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành 
Tài chính - ngân hàng, Kế toán – 
kiểm toán, Kinh tế. 

 Có kiến thức tốt về tài chính ngân 
hàng. 

 Sử dụng thành thạo các ứng dụng: 
Exel,Word 

 Nhanh nhẹn, trung thực và luôn 
sẵn sàng hỗ trợ. 

 Phối hợp NVBH để tư vấn sản phẩm 
tài chính, thủ tục vay mua xe đến 
khách hàng  

 Phối hợp với ngân hàng/tổ chức tín 
dụng thực hiện các thủ tục ngân 
hàng cho khách mua xe 

 Theo dõi và cập nhật tình hình giải 
ngân của ngân hàng 

 Hỗ trợ, chăm sóc và giải quyết các 
vấn đề phát sinh trong suốt quá trình 
vay mua xe của KH. 

 Cập nhật và theo dõi diễn biến lãi 
suất cho vay trên thị trường. 

 Tổng hợp và chuẩn bị báo cáo liên 
quan hàng tháng, hàng tuần cũng 
như các báo cáo quản trị theo yêu 
cầu. 

 
2. Kỹ thuật viên Làm đẹp xe 
   (Số lượng: 02 nhân viên) 

 Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung 
cấp/PTTH. 

 Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ liên 
quan đến ô tô và giấy phép lái xe. 

 Hộ khẩu ở khu vực ĐBSCL. 

 Nam (dưới 30 tuổi), tỉ mỉ, cẩn thận, 
yêu nghề, sức khỏe tốt. 

 Thực hiện công việc làm đẹp xe: lắp 
phụ kiện, phủ nano,… 

 Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa 
chữa. 

 Kiểm tra tổng thể xe sau khi kết 
thúc công việc để bàn giao cho Tổ 
trưởng/Quản đốc. 

3. Thực tập sinh 
Cố vấn dịch vụ: 03 nhân viên 

 
 

 Sinh viên Tốt nghiệp Đại học, năm 
cuối hoặc chuẩn bị tốt nghiệp 

 Chuyên ngành: kỹ thuật ô tô, cơ 
khí động lực, cơ khí sửa chữa ô 
tô,.. 

 Có ý thức tuân thủ kỷ luật cao, kỹ 
năng làm việc nhóm 

 Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt 

 Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ 
thuật tiếng Anh là một lợi thế 

 Ưu tiên cho các ứng viên có kinh 
nghiệm trong lĩnh vực ôtô, có bằng 
lái xe hoặc chứng chỉ T-TEP 

 Nam, sức khỏe tốt 

Cố vấn dịch vụ:  

 Tiếp nhận các yêu cầu sửa chữa từ 
khách hàng. 

 Tư vấn dịch vụ, kỹ thuật sửa chữa ô 
tô 

 Theo dõi tiến độ, chất lượng sửa 
chữa và xử lý các vấn đề phát sinh 
với khách hàng 

 Đảm bảo sự hài lòng khách hàng 

 Phối hợp với các phòng ban khác 
thực hiện hài lòng khách hàng 

4. Thực tập sinh 
KTV Sửa chữa chung: 04 nhân viên 

Kỹ thuật viên Sửa chữa chung: 
 

 Thực hiện công việc bảo 
dưỡng/sửa chữa 

 Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo 
dưỡng, sửa chữa 

 Kiểm tra tổng thể xe sau khi kết 
thúc công việc để bàn giao cho tổ 
trường 

5. Thực tập sinh 
Kỹ thuật viên Đồng: 02 nhân viên 

 

 Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung 
cấp/PTTH 

 Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ liên 
quan hoặc có kinh nghiệm ở vị trí 
tương đương, giấy phép lái xe B2 

 Thành thạo kỹ thuật Đồng/Sơn là 
một lợi thế 

 Hộ khẩu ở khu vực ĐBSCL 

 Thực hiện sửa chữa, hàn, gò thân 
vỏ xe 

 Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa 
chữa 

 Kiểm tra tổng thể xe sau khi kết thúc 
công việc để bàn giao cho Tổ 
trưởng/Quản đốc 

 Sử dụng tốt các trang thiết bị đồng 
của xưởng 



 

BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI LÀM VIỆC TẠI TOYOTA CẦN THƠ 

 Thu nhập hấp dẫn, tương xứng với năng lực 

 Môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội thăng tiến 

 Phát triển bản thân thông qua các khóa đào tạo chuyên nghiệp của Toyota 

 Cơ hội được học tập và tham quan tại nước ngoài 

 Quà tặng trao tay trong các dịp: sinh nhật, đám cưới, các ngày lễ tết,.. 

 Tận hưởng những kỳ nghỉ thú vị, đẳng cấp vào mỗi dịp hè. 

 
HỒ SƠ TUYỂN DỤNG GỒM CÓ: 

 Đơn dự tuyển của Công ty (download theo link www.toyotacantho.com.vn/dktuyendung.xls) có dán 

ảnh 4*6, ghi rõ vị trí dự tuyển, quá trình công tác, kinh nghiệm, kỹ năng,…. 

 Đơn xin việc 

 Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương 

 Giấy khám sức khỏe 

 Bản sao có chứng thực hộ khẩu, CMND, các văn bằng liên quan,….  

 02 ảnh 4*6 mới nhất 

HỒ SƠ XIN GỬI VỀ:   

 Bộ phận tiếp tân (Ms. Bảo Trân) - Công ty TNHH Toyota Cần Thơ 

o Điạ chi:̉ K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp Cần Thơ 
o Điêṇ thoaị: 0292 3 919 919   

 Ứng viên ở xa có thể gửi qua địa chỉ email:  hanhchanh@toyotacantho.com.vn  

❖ Lưu ý đối với hồ sơ gửi qua mail, vui lòng ghi rõ tiêu đề: TÊN ỨNG VIÊN + VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:   Đến hết ngày 30 tháng 09 năm 2017. 

❖ Ghi chú: Chỉ mời phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. 

6. Thực tập sinh 
Kỹ thuật viên Sơn: 04 nhân viên 
 

 Nam, tỉ mỉ, cẩn thận, sức khỏe tốt  Thực hiện sửa chữa bề mặt, thổi 
màu sơn 

 Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa 
chữa 

 Kiểm tra tổng thể xe sau khi kết 
thúc công việc để bàn giao cho Tổ 
trưởng/Quản đốc 

 Sử dụng tốt các trang thiết bị sơn 
của xưởng 
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