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:

Vị trí tuyển dụng

1. Kỹ thuật viên Sửa chữa chung
Số lượng: 20 vị trí - tại An Giang

2. Cố vấn dịch vụ
Số lượng: 08 vị trí - tại An Giang

3. Nhân viên Phụ tùng
Số lượng: 01 nhân viên-tại Cần Thơ

4. Kỹ thuật viên Sơn
Số lượng: 02 vị trí-tại Cần Thơ

Yêu cầu
- Sinh viên Tốt nghiệp Đại học, Cao
đẳng, chuẩn bị tốt nghiệp hoặc
năm cuối.
- 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.
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ
thuật tiếng Anh.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
trong lĩnh vực ôtô, có bằng lái xe
hoặc chứng chỉ T-TEP.
- Ứng viên tốt nghiệp Đại học, năm
cuối hoặc sắp tốt nghiệp chuyên
ngành kỹ thuật ô tô.
- Có ý thức tuân thủ kỷ luật cao.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm
việc nhóm tốt.
- Giọng nói Miền Nam, rõ ràng,
không nói lắp.
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ
thuật tiếng Anh.

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên,
chuyên ngành kỹ thuật ô tô.
- Thành thạo tin học văn phòng.

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
về sửa chữa sơn.
- Thành thạo kỹ thuật Sơn, biết pha
màu là một lợi thế.

Mô tả công việc
- Thực hiện công việc sửa chữa các xe
vào xưởng.
- 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 trưởng.

- Tiếp nhận xe và yêu cầu liên quan của
Khách hàng để xác nhận sửa chữa.
- Tư vấn dịch vụ, kỹ thuật sửa chữa ô tô.
- Giải thích công việc kiểm tra, sửa chữa
và chi phí cho khách hàng.
- Theo dõi tiến độ, chất lượng sửa chữa
và xử lý các vấn đề phát sinh với khách
hàng.
- Xúc tiến và đảm bảo sự hài lòng Khách
hàng.
- Nhận phiếu yêu cầu và xuất phụ tùng.
- Tra mã phụ tùng để báo giá cho khách
hàng.
- Nhận phụ tùng từ Nhà máy, kiểm tra số
lượng, chất lượng trước khi lưu kho.
- Sắp xếp và lưu trữ phụ tùng khoa học,
quản lý kho theo đúng 7 nguyên tắc sắp
xếp kho của Toyota.
- Kiểm kê phụ tùng, phụ kiện theo qui
định và báo cáo cho các vị trí liên quan.
- Thực hiện các công việc làm nền trước
khi sơn.
- Thực hiện công việc pha màu sơn, thổi
màu và đánh bóng các loại xe ô tô.
- Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa.
- Kiểm tra tổng thể xe khi kết thúc công
việc để bàn giao cho Tổ trưởng/Quản
đốc.
- Sử dụng tốt các trang thiết bị sơn.

5. Kỹ thuật viên Đồng
Số lượng: 02 vị trí-tại Cần Thơ

6. Nhân viên Pha màu sơn
Số lượng: 01 vị trí-tại Cần Thơ

7. Nhân viên Làm đẹp xe
Số lượng: 04 vị trí-tại Cần Thơ

8. Nhân viên Lái xe
Số lượng: 02 vị trí-tại Cần Thơ

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
- Thành thạo kỹ thuật hàn, gò, sửa
chữa đồng là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
về sửa chữa đồng.

- Cao đẳng, trung cấp chuyên
ngành Hóa/Mỹ thuật/ các ngành
liên quan đến màu sắc.
- Am hiểu về cách phối màu.
- Thành thạo Excel.
- Không bị các vấn đề liên quan đến
mắt.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh
nghiệm làm tại các chuyền sơn
hoặc có chứng chỉ BP của TTEP.
- Giới tính: Nam.
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung
cấp/PTTH.
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ liên
quan đến ô tô và giấy phép lái xe.
- Nam (dưới 30 tuổi), tỉ mỉ, cẩn
thận, yêu nghề, sức khỏe tốt.

- Thực hiện sửa chữa, hàn, gò, làm đồng
các xe ô tô.
- Đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ
sửa chữa.
- Kiểm tra tổng thể xe khi kết thúc công
việc trước khi bàn giao cho Tổ
trưởng/Quản đốc.
- Sử dụng tốt các trang thiết bị làm đồng.

- Cấp phát và quản lý hiệu quả vật tư
sơn.
- Phun, pha, chỉnh màu sơn theo đúng
quy trình kỹ thuật pha chế màu.
- Xây dựng mã màu, thử màu mới, xác
nhận màu thực tế và làm mẫu.
- Hỗ trợ KTV pha màu để ra những sản
phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng.

- 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.
- Tham gia vào “Quy trình nhận xe & giao
xe” của phòng dịch vụ
- Di dời, sắp xếp xe vào khoang sữa
chữa, khoang rửa xe và các khoang
giao xe, nhận xe.
- Phối hợp với các bộ phận khác nhằm
nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Bằng lái xe dấu B2 trở lên.
- Sức khỏe tốt
- Trung thực, chăm chỉ,..

HỒ SƠ TUYỂN DỤNG GỒM CÓ:
−

Đơn dự tuyển của Công ty (tải theo link http://cantho.toyota.com.vn/tuyen-dung-thang-08) 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. Như Ngọc) - Công ty TNHH Toyota Cần Thơ
o Địa chỉ:
K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp Cần Thơ
o Điện thoại:

−

0292 3 919 919

Ứng viên ở xa có thể gửi hồ sơ online
http://cantho.toyota.com.vn/tuyen-dung-thang-08

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
❖ Ghi chú:
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Website

Đến hết ngày 15 tháng 09 năm 2018.
Chỉ mời phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu.
Việc phỏng vấn được thực hiện song song với thời gian nhận hồ sơ.

