
 

Công ty Công ty TNHH Xe Hơi Thể Thao Uy Tín 

Địa điểm: TP.HCM – Việt Nam 

Bộ phận: Hành chính & Nhân sự  

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ 

Cấp quản lý trực tiếp: Giám đốc Tài chính 

 

Mục tiêu công việc: 

    Bảo vệ nghiêm ngặt các khu vực được giao. Thực hiện vai trò của nhân viên bảo vệ 

một cách chuyên nghiệp và hiệu quả 

 

Công việc và trách nhiệm: 

 Trực bảo vệ showroom từ 8:00 đến 17:00 hằng ngày, thứ 7 và CN từ 9:00 đến 

17:00 

 Ϲɑnh gác, giám sát và kiểm soát nghiêm ngặt khu vực thuộc phạm vi quản lý 

 Trông xe, hướng dẫn, mở cửa xe và 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 Trưởng bộ phận  

 

Yêu cầu chung: 

  Nam, ngoại hình dễ nhìn 

  Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương 

  Sức khỏe tốt 

  Lý lịch rõ ràng, không tiền án tiền sự 

     Kỹ năng giao tiếp tốt 

     Chuyên nghiệp, lịch sự, trung thực, tận tình và có trách nhiệm 

 

Quyền lợi được hưởng 

     Hỗ trợ tiền ăn 830.000VND/tháng 

     16 ngày phép/năm 

     Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định 

     Tham gia bảo hiểm sức khỏe 24/24 

 

Hồ sơ bao gồm: 

 Sơ yếu lý lịch và xác nhận hạnh kiểm của địa phương. 

 04 tấm ảnh 03*04 

 Giấy khám sức khoẻ. 

 Bản sao CMND + Hộ khẩu có công chứng. 

 

Hạn nộp hồ sơ: tuyển liên tục 
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Hình thức nộp hồ sơ:  

 Nộp trực tuyến qua email:  nhuquynh.ta@porsche-vietnam.com và 

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

 Nộp trực tiếp tại showroom: 802 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, TP. 

Hồ Chí Minh 
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