
 

Company: Prestige Sport Cars Co Ltd 
Location: Hanoi - Vietnam 
Department: After Sales  - Hậu Mãi 

Title: Technician – Kỹ Thuật Viên 

Reporting to: After Sales Manager – Trưởng  Phòng Hậu Mãi 

 
 
Mục tiêu công việc: 

Objective: 
 Xây dựng và luôn luôn duy trì sự hài lòng của khách hàng ở mức cao nhất thông qua 

việc bảo trì và sửa chữa xe dựa trên những tiêu chuẩn cao nhất của Porsche đề ra 

To establish and maintain high levels of Porsche customer’s satisfaction by maintaining and 
repairing cars based on the highest standards of Porsche 
 

Công việc và trách nhiệm: 

Key tasks and responsibilities: 
 Sửa chữa và bảo trì xe hơi theo đúng qui trình và hướng dẫn chẩn đoán của Porsche 

Repairing and maintaining Porsche cars in accordance with manufacturer’s procedures and 
diagnosis guidelines 

 Theo qui trình quản lý sữa chữa của Porsche (ví dụ: tài liệu chi tiết về sữa chữa trên 

hệ thống trực tuyến của Porsche)  

Following Porsche administration process (e.g. detailed documentation of repair work in Porsche 
online systems)  

 Đảm bảo hiệu quả và năng suất cao 

Ensuring a high level of efficiency and productivity 
 Bảo trì và chăm sóc dụng cụ và thiết bị trong xưởng  

Taking care of tools and workshop equipment  
 Đảm bảo ngăn nắp và sạch sẽ tại khu vực làm việc 

Ensuring tidiness and cleanliness of working area 
 Hỗ trợ kỹ thuật cho các sự kiện câu lạc bộ Porsche  

Technical support for Porsche Club events  
 Tham gia các khóa đào tạo tại công ty và nước ngoài, và hoàn thành các học phần 

đào tạo trực tuyến 

Participating in overseas and in-house training courses and complete online training modules  
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Trình độ chuyên môn tối thiểu: 

Minimum Qualifications: 
 Bằng kỹ thuật viên 

Technical degree holder 
 Có kiến thức sâu rộng về hệ thống và kỹ thuật xe 

Extensive knowledge of vehicle systems and technologies 
 

Yêu cầu chung: 
Requirements and Attitude: 
 Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ thuật viên  

Minimum 01 year of work experience as Technician is an advantage 
 Vi tính văn phòng (Các phần mềm Ms Office XP)  

Computer skills (Microsoft Office XP products)  
 Có kiến thức tiếng Anh tốt (viết và nói)  

Good English knowledge (written and spoken)  
 Có phương pháp tiếp cận khách hàng và chất lượng 

Quality and customer focused approach 
 Năng động, lạc quan, tự tin, cầu tiến và có tinh thần đồng đội 

Dynamic, positive, confident, self-motivated and good team player 
 Làm việc có tổ chức, gọn gàng và sạch sẽ  

Very organized, tidy and clean working style 
 

Quyền lợi: 

Benefits: 
 Lương : Thỏa thuận 

Salary: Negotiation 
 Trợ cấp cơm trưa : 830,000 VND/tháng 

Meal Allowance: VND830,000/month. 
 Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp 

Work in a dynamic and professional environment. 
 Phát triển các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng 

làm việc nhóm … 

Develop skills such as communication skill, solving problem skill, teamwork skill… 
 

Nộp hồ sơ : 

Application Requirements: 
Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ đầy đủ của bạn với tiêu đề : “Ứng tuyển vào 
vị trí Kỹ Thuật  Viên Hà Nội – Họ tên” tới địa chỉ thư điện tử : minhphuong.do@porsche-
vietnam.com và minhhong.nguyen@porsche-vietnam.com  

Interested candidates please send your full resume in English with title: “Apply for Technician Hanoi – 
Full name” to email: minhphuong.do@porsche-vietnam.com  and minhong.nguyen@porsche-
vietnam.com .  
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