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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 
 

Vinfast-Chevrolet Thăng Long là đại lý ủy quyền chính hãng của Công ty TNHH 

sản xuất và kinh doanh VinFast thuộc tập đoàn Vingroup chuyên phân phối, kinh doanh, 

bảo hành và sửa chữa các dòng xe VinFast và xe Chevrolet .  

 Hiện nay do nhu xu hướng phát triển ngành công nghiệp ô tô trên toàn cầu- khai 

mở kỷ nguyên xe ô tô điện. VinFast là hãng xe đầu tiên tại Việt Nam tiên phong trong 

bước đi đầy thách thức nhưng rất tiềm năng và nhiều cơ hội.  

Do nhu cầu phát triển, chuẩn bị cho giai đoạn giao xe ô tô điện sắp tới, chúng tôi cần tuyển 

các vị trí như sau: 

Nhân viên Tư vấn bán hàng- Số lương: 10 người 
Yêu cầu: 

 Nam, Nữ đã có kinh nghiệm hoặc mới tốt nghiệp ra trường. 

 Đam mê công nghệ, mong muốn có môi trường để thử sức khẳng định tố chất bản 

thân. 

 Có kỹ năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, không nói giọng địa phương 

 Có khả năng sử dụng words, excel. 

 Nhiệt huyết, chăm chỉ và có tinh thần học hỏi, cầu thị 

 Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc. 

 Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH chuyên ngành kinh tế, QTKD, marketing. 

  Quyền lợi: 

 Mức lương: Không giới hạn gồm Lương cơ bản+ lương bán hàng 

 Được hưởng chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của Bộ luật lao động. 

 Công việc ổn định lâu dài . 

 Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn. 

 Thời gian làm việc: 8h- 17h00. 

 Ăn trưa tại công ty 

 Các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, nghỉ mát, thưởng Lễ- Tết theo quy định công 

ty. 

 Có nhiều cơ hội thăng tiến và mở rộng đối với tất cả nhân sự. 

Mô tả công việc: 

 Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua xe ô tô điện thông qua các công 

cụ tìm kiếm. 

 Chăm sóc nắm bắt nhu cầu của khách và chốt khách 

 Thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành quy trình giao xe cho khách hàng 

 Tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ kỹ năng sản phẩm và kỹ năng bán hàng. 

 Tuân thủ đầy đủ các quy định của công ty. 

 



HỒ SƠ XIN VIỆC GỒM 

 Đơn xin việc 

 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương. 

 Bản sao giấy khai sinh. 

 Bản sao các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ ( nếu có) 

 Bản sao chứng minh thư/ hộ khẩu. 

 Giấy khám sức khoẻ. 

 Xác nhận kinh nghiệm ( nếu có). 

 02 ảnh 4 x 6 ( chụp không quá 06 tháng ). 

Lưu ý: không hoàn trả lại hồ sơ, chấp nhận hồ sơ photo, khi trúng tuyển yêu cầu 

bổ sung hồ sơ theo quy định. 

 

Hạn nộp hồ sơ: Đến ngày 30/11/2022. 

   Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GM THĂNG LONG  

   Địa chỉ: Số 68 Trịnh Văn Bô- P.Phương Canh- Nam Từ Liêm- Hà Nội 

   Điện Thoại: 096 561 5511- Mrs Dung 

   Email: dung.vt@vinfastchevroletthanglong.com.vn 

 

Địa điểm làm việc:  68  Trịnh Văn Bô( Cụm CN vừa và nhỏ Từ Liêm) – P.Phương Canh- 

Q. Nam Từ Liêm- Hà Nội . 
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