
 

Công ty Công ty TNHH Xe Hơi Thể Thao Uy Tín 

(Nhà nhập khẩu chính thức của Porsche) 

Địa điểm: TP.HCM – Việt Nam 

Bộ phận: Hành chính & Nhân sự  

Chức vụ: Nhân viên bảo trì tòa nhà 

Cấp quản lý trực tiếp: Trợ lý TGD  

 

Mục tiêu công việc: 

 Bảo trì tòa nhà văn phòng và thiết bị theo tiêu chuẩn đã được duyệt  

 

Công việc và trách nhiệm: 

 Bảo dưỡng thiết bị và thực hiện hoặc sắp xếp công việc sữa chữa và bảo trì bao gồm: 

- Sữa chữa hoặc thay thế các ổ khóa, cửa ra vào, đồ nội thất, hệ thống đèn, cửa sổ 

bị hỏng, vòi nước bị rò rỉ, máy bơm nước và ống nước, vá các lỗ hỏng, sơn phủ, 

…   

- Hỗ trợ bộ phận CNTT các công việc liên quan đến dây cáp điện thoại và các vấn 

đề khác 

- Hỗ trợ việc cải thiện văn phòng như nâng cấp và tân trang tòa nhà 

 Cung cấp môi trường an toàn và bảo đảm cho nơi làm việc bằng cách: 

- Hỗ trợ phát triển và duy trì các hoạt động an toàn cho thiết bị, hệ thống PCCC, hệ 

thống máy lạnh, hệ thống điện, … 

- Theo sát và kiểm tra các vật liệu, thiết bị điện 

- Giữ cho tòa nhà văn phòng luôn trong tình trạng tốt nhất  

 Quản lý và kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy thường xuyên để đảm bảo an 

toàn cho nơi làm việc 

 Hỗ trợ phòng Hậu mãi lái xe bán tải Mercedes khi có yêu cầu  

 Các nhiệm vụ và dự án khách được giao 

 

Yêu cầu chung: 

 Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 

 Tiếng Anh giao tiếp 

 Kỹ năng giao tiếp tốt 

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

 Tốt nghiệp THPT trở lên 

 

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 
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Hình thức nộp hồ sơ: 

 Nộp trực tiếp qua email: nhuquynh.ta@porsche-vietnam.com; 

quynhtrang.to@porsche-vietnam.com; xuanvinh.vu@porsche-vietnam.com; 

thanhquyen.vu@porsche-vietnam.com   
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