Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm. Chúng tôi cống hiến 100% sức lực mỗi ngày – thậm chí còn hơn thế nữa.
Chúng tôi luôn được chuẩn bị hoàn hảo. Chúng tôi khác biệt. Nhanh hơn tất cả. Chính xác đến từng chi tiết. Chúng
tôi là: Porsche. Một thương hiệu được cam kết. Một thái độ xuyên suốt mọi thứ chúng tôi làm.
Chúng tôi cần bạn cho vị trí:

Kỹ thuật viên (Số lượng: 2)
Nơi làm việc: Trung tâm Porsche Hà Nội
Trách nhiệm công việc:





Sửa chữa và bảo trì xe theo qui trình chẩn đoán và hướng dẫn của Porsche
Chẩn đoán xe với máy tính có hỗ trợ kỹ thuật và thiết bị chuyên dụng
Đọc hiểu nhật ký chẩn đoán và phát hiện lỗi hệ thống xe toàn diện
Sửa chữa theo hướng dẫn và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sửa chữa cao nhất

Yêu cầu trình độ:




Bằng kỹ thuật viên, có kinh nghiệm về công nghệ ô tô, cơ khí và điện
Kỹ năng vi tính văn phòng
Kỹ năng tiếng anh cơ bản

Chúng tôi mang đến cho bạn:









Cơ hội tham gia các khóa đào tạo tại nước ngoài và các cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn
Môi trường làm việc theo chuẩn của Đức; Làm việc cùng một đội ngũ chuyên nghiệp của những người đam mê Porsche
Mức lương: lên đến 10 triệu đồng / tháng
Lương tháng 13, thưởng cuối năm (dựa trên kết quả kinh doanh)
Nghỉ phép: 16 ngày / năm
Hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân, bảo hiêm tai nạn 24/24
Tham gia du lịch, nghỉ mát, Teambuilding hàng năm

Bạn đã sẵn sàng gia nhập cùng chúng tôi? Hãy gửi CV của bạn đến chúng tôi: HR@porsche-vietnam.com hoặc liên hệ
qua số điện thoại (024) 62888 911

Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm. Chúng tôi cống hiến 100% sức lực mỗi ngày – thậm chí còn hơn thế nữa.
Chúng tôi luôn được chuẩn bị hoàn hảo. Chúng tôi khác biệt. Nhanh hơn tất cả. Chính xác đến từng chi tiết. Chúng
tôi là: Porsche. Một thương hiệu được cam kết. Một thái độ xuyên suốt mọi thứ chúng tôi làm.
Chúng tôi cần bạn cho vị trí:

Kỹ thuật viên (Số lượng: 1)
Nơi làm việc: Porsche Studio Hà Nội
Trách nhiệm công việc:















Lau chùi và chăm sóc xe trưng bày
Đảm bảo ngăn nắp và sạch sẽ cho
toàn bộ khu vực làm việc
Đảm bảo tuân thủ các qui trình của
công ty và cửa hàng
Mở cửa showroom cho khách
Luôn giữ thái độ niềm nở, hướng
dẫn và giúp đỡ khách khi cần thiết
Xử lý và báo cáo kịp thời những
công việc liên quɑn đến công tác
bảo vệ
Thực hiện các công việc khác theo
chỉ đạo của Giám sát cửa hàng








Cơ hội tham gia các khóa đào tạo
tại nước ngoài và các cơ hội phát
triển nghề nghiệp hấp dẫn
Môi trường làm việc theo chuẩn của
Đức; Làm việc cùng một đội ngũ
chuyên nghiệp của những người
đam mê Porsche
Mức lương: lên đến 10 triệu đồng /
tháng
Lương tháng 13, thưởng cuối năm
(dựa trên kết quả kinh doanh)
Nghỉ phép: 16 ngày / năm
Hưởng các chế độ BHYT, BHXH,
BHTN theo quy định của luật
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân, bảo
hiêm tai nạn 24/24
Tham gia du lịch, nghỉ mát,
Teambuilding hàng năm

Yêu cầu trình độ:
Chúng tôi mang đến cho bạn:



Tốt nghiệp ngành công nghệ ô tô,
cơ khí, điện





Nam, ngoại hình dễ nhìn
Kỹ năng giao tiếp tốt
Chuyên nghiệp, lịch sự, trung thực,
tận tình và có trách nhiệm
Bạn đã sẵn sàng gia nhập cùng
chúng tôi? Hãy gửi CV của bạn đến
chúng tôi: HR@porsche-vietnam.com
hoặc liên hệ qua số điện thoại (024)
62888 911

