
 

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

Địa điểm: Hà Nội – Việt Nam 

Bộ phận: Hậu mãi 

Chức vụ: Chuyên viên chăm sóc xe 

Cấp quản lý trực 
tiếp: 

Trưởng phòng hậu mãi 

 

Mục tiêu công việc: 

 Chăm sóc và vệ sinh nội ngoại thất xe một cách chuyên nghiệp bằng cách ứng dụng 

các phương pháp lau chùi dựa trên tiêu chuẩn cao nhất của Porsche để đảm bảo hình 

dáng tốt nhất cho các xe Porsche  

 

Công việc và trách nhiệm: 

 Chăm sóc nội ngoại thất của xe hơi Porsche theo tiêu chuẩn Porsche 

 Lau chùi và chăm sóc xe trưng bày, xe của khách và xe trong kho 

 Bảo dưỡng và chăm sóc thiết bị xe 

 Đánh bóng và chuẩn bị xe cho các sự kiện Porsche 

 Đảm bảo ngăn nắp và sạch sẽ cho toàn bộ khu vực làm việc 

 Đảm bảo tuân thủ các qui trình đại lý 

 Đảm bảo khu vực rửa xe luôn luôn sạch sẽ 

 Luôn cải thiện kỹ năng chăm sóc xe để công việc luôn đạt năng suất và hiệu quả 

 Hỗ trợ hoạt động khác của các bộ phận và các khu vực khác nếu có yêu cầu  

 Bảo dưỡng và chăm sóc xe trong kho 

 Các nhiệm vụ và dự án khác được giao 
 

Trình độ chuyên môn tối thiểu: 

 01 năm kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc xe 

 Có kiến thức chuyên sau về qui trình chăm sóc xe, vật liệu và sản phẩm 

 Tốt nghiệp THPT hoặc cao hơn 

 

Yêu cầu chung: 

 Kỹ năng giao tiếp tốt 

 Chú trọng chất lượng 

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

 
Quyền lợi: 

 Lương : Thỏa thuận 

 Phụ cấp ăn trưa: VND830,000/tháng. 

 Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp 

 Phát triển các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng 
làm việc nhóm …. 
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Nộp hồ sơ : 
 

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ đầy đủ của bạn với tiêu đề : “ Ứng tuyển 
– Nhân viên chăm sóc xe – Hanoi – Họ tên” tới minhphuong.do@porsche-
vietnam.com và minhhong.nguyen@porsche-vietnam.com   
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