
 

 

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 Kinh Doanh 

(Số lượng: 10 nhân viên) 

 Tốt nghiệp cao đẳng, đại học 

chuyên ngành kỹ thuật ôtô, kinh tế, 

KH-XH-NV,… 

 Thành thạo vi tính văn phòng. 

 Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt. 

 Trung thực, tận tụy trong công 

việc. 

 Độ tuổi: dưới 30. 

 
 
 
 
  

 Tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn bán các 

dòng xe công ty đang kinh doanh 

 Thực hiện việc bán xe theo quy 

trình và tiêu chuẩn của Toyota  

 Lập kế hoạch công tác theo tuần/ 

tháng để thực hiện chỉ tiêu kinh 

doanh 

 Phối hợp với các bộ phận thực hiện 

các chương trình chăm sóc khách 

hàng & hỗ trợ khách hàng phát triển 

thị trường 

 Tham gia các khóa đào tạo về quy 

trình bán hàng, kiến thức sản phẩm, 

kỹ năng bán hàng của nội bộ  và do 

Toyota Việt Nam tổ chức 

 

2. Nhân viên Lễ tân 

  (Số lượng: 01 nhân viên) 

 

 Nữ 

 Cao đẳng, trung cấp chuyên ngành 

Kinh tế/Ngữ văn/Du lịch. 

 Thành thạo tin học văn phòng, 

internet. 

 Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, 

giọng nói chuẩn. 

 Có ngoại hình, chiều cao 1m60 trở 

lên. 

 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở 

vị trí tương đương. 

 Độ tuổi: Dưới 30. 

 Trực thông tin tổng đài điện thoại 

của Công ty,  

 Tiếp đón, hướng dẫn khách hàng 

đến liên hệ công việc tại khu vực 

được phân công. 

 Tiếp nhận thư từ, hàng hóa gửi 

đến/đi.  

 Theo dõi và nộp bảng chấm công 

hàng ngày của nhân viên trong 

công ty. 

 Thực hiện các công việc khác theo 

yêu cầu của công ty 

 

3. 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. 

 

 



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   

 Hoặc qua địa chỉ email:  hanhchanh@toyotacantho.com.vn  

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:   Đến hết ngày 31 tháng 07 năm 2017. 

❖ Ghi chú: Việc phỏng vấn được thực hiện song song với thời gian nhận hồ sơ. 

    Chỉ mời phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. 
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