
 

Công ty: Công ty TNHH Xe Hơi Thể Thao Uy Tín  

(Nhà phân phối chính thức của Porsche) 

Địa điểm: TP.HCM – Việt Nam 

Bộ phận: Hậu mãi 

Chức vụ: Tài xế 

Cấp quản lý trực tiếp: Giám đốc hậu mãi 

 

Mục tiêu công việc: 

 Hỗ trợ bộ phận cố vấn dịch vụ trong việc điều chuyển xe và đảm bảo thực hiện việc 

điều chuyển một cách hiệu quả nhất. 

 

Công việc và trách nhiệm: 

 Tiếp nhận xe và giao xe cho khách hàng sau khi đã sửa chữa, bảo hành tại showroom 

 Tiếp nhận, di chuyển xe và phụ tùng xe của khách hàng đến cửa hàng sơn  

 Kiểm tra sơ bộ chất lượng sơn ngay tại cửa hàng 

 Chạy thử xe để kiểm tra tình trạng xe trước, trong và sau khi sửa chữa 

 Điều phối việc đậu xe ở bãi xe trung tâm Porsche để đảm bảo quá trình thực hiện dịch 

vụ một cách hiệu quả nhất 

 Các công việc và dự án khác được giao. 

 

Trình độ chuyên môn tối thiểu:  

 Có bằng lái xe hạng B2 

 Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (Xe sử dụng hộp số tự động và hộp số 

sàn)  

 Tuổi từ 30 trở lên 

 

Yêu cầu chung:  

 Có tư duy, bình tĩnh và luôn lái xe với sự cẩn thận 

 Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 

 Năng động, lạc quan, tự tin, cầu tiến và có tinh thần đồng đội 

 

Quyền lợi được hưởng 

 Lương: Thương lượng 

 16 ngày phép/năm 

 Hỗ trợ tiền ăn 830,000VND/month. 

 Tham gia BHXH,BHYT và BHTN theo quy định 

 Tham gia bảo hiểm sức khỏe 24/24 

 

Hình thức nộp hồ sơ: 

 Nộp trực tiếp qua email: xuanvinh.vu@porsche-vietnam.com; quynhtrang.to@porsche-

vietnam.com  
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