
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Đơn vị: THACO Phạm Văn Đồng 

Chi nhánh xe Du lịch Phạm Văn Đồng – Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải cần tuyển: 

Nhân viên Bán hàng xe ô tô (Kia/Mazda/Peugeot), chi tiết: 

1. Thời gian làm việc: Linh động. 

2. Mô tả công việc: 

- Nắm bắt diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng tại địa bàn được giao quản lý.  

- Tiếp nhận và thực hiê ̣n chỉ tiêu bán xê từ Trưởng nhóm bán hàng.  

- Tiếp xúc khách hàng, tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù 

hợp.  

- Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục vay, các gói bảo hiểm cho từng đối tượng khách 

hàng, đảm bảo khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp nhất. 

- Thực hiện các hoạt động Markêting tìm kiếm khách hàng tiềm năng. 

3. Quyền lợi:  

- Được đào tạo trở thành Tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. 

- Hỗ trợ cơm trưa 

- Hỗ trợ nhà ở tập thể cho nhân viên ở xa trên 30km. 

- Đóng Bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc. 

- Thưởng nhân viên xuất sắc tháng/quý/năm. 

- Thưởng Tết Nguyên Đán HẤP DẪN thêo xếp loại năng lực. 

- Chế độ hiếu, hỷ đầy đủ thêo quy định. 

- Khám sức khỏê định kỳ 1 lần/năm. 

- Quà tặng dịp Tết Nguyên Đán, 8/3 (Quốc tế Phụ nữ),1/6 (Quốc tế Thiếu Nhi) 

4. Tiêu chí: 

- Nam/Nữ, tuổi 21 – 28. Tốt nghiệp Trung cấp, CĐ, ĐH các chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh, Quản trị nhà hàng - Khách sạn, kinh tế, Markêting, Du lịch, TC-NH, Công 

nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô. 

- Yêu thích, đam mê kinh doanh. 

- Tự tin, năng động, kỹ năng giao tiếp tốt. 

- Thành thạo tin học văn phòng. 

5. Liên hệ: 

- Chị Hà: 0938 805 483 

- Địa chỉ: Lô CC2, KĐT TP Giao Lưu, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

- Gửi CV ứng tuyển vào địa chỉ êmail: dothithuha@thaco.com.vn 

 

Hồ sơ hoàn thiện sau khi phỏng vấn trúng tuyển. 
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