
 

 

Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm. Chúng tôi cống hiến 100% sức lực mỗi ngày – thậm chí còn hơn thế nữa. 

Chúng tôi luôn được chuẩn bị hoàn hảo. Chúng tôi khác biệt. Nhanh hơn tất cả. Chính xác đến từng chi tiết. Chúng 

tôi là: Porsche. Một thương hiệu được cam kết. Một thái độ xuyên suốt mọi thứ chúng tôi làm. 
 

Chúng tôi cần bạn cho vị trí: 

Kỹ Thuật Viên Sơn 
Location: Trung tâm Porsche Sài Gòn 
 

Trách nhiệm công việc: 

• Chuẩn bị thân xe sẵn sàng để sơn 

• Tuân theo các nguyên tắc do đối tác 

sơn cung cấp 

• Chuẩn bị bề mặt vật liệu hoàn hảo 

(trét ma-tít, chà nhám,…) trước khi 

sơn lót 

• Che chắn xe chính xác để đảm bảo 

không bị lem trong quá trình sơn 

• Đánh bóng xe, bao gồm sơn sửa các 

lỗi xảy ra trong quá trình sơn lại (bụi 

trong sơn, chảy sơn, chảy bóng) 

• Giữ cho tất cả các thiết bị được bảo 

dưỡng tốt và khu vực làm việc sạch 

sẽ 

• Làm việc cùng với các kỹ thuật viên 

đồng để cung cấp cho khách hàng 

các sửa chữa tiêu chuẩn cao 

• Sửa chữa thông minh nội địa 

• Tuân thủ lịch trình làm việc do người 

giám sát cung cấp 

• Đảm bảo đạt được tất cả các mục 

tiêu đặt ra 

• Tuân thủ tất cả các chính sách đại lý 

của Porsche 

Yêu cầu trình độ: 
 

• Bằng kỹ thuật viên có kiến thức liên 

quan đến sơn 

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm 

việc ở vị trí Kỹ thuật viên sơn 

• Kỹ năng cơ bản về máy tính và các 

phần mềm Microsoft Office 

• Kỹ năng tiếng Anh cơ bản (tối thiểu 

trình độ mới bắt đầu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi mang đến cho bạn: 

• Cơ hội đào tạo và phát triển nghề 

nghiệp hấp dẫn 

• Môi trường làm việc theo chuẩn của 

Đức 

• Làm việc cùng một đội ngũ chuyên 

nghiệp của những người đam mê 

Porsche 

• Mức lương và phúc lợi hấp dẫn, 

thưởng theo hiệu suất. 

 

Bạn đã sẵn sàng gia nhập cùng 

chúng tôi? Hãy gửi CV của bạn đến 

chúng tôi: HR@porsche-vietnam.com 

hoặc liên hệ qua số điện thoại 

(+84.28) 54141911 

mailto:HR@porsche-vietnam.com

