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Tr��c� h�t,� Công� ty� cổ � �hàn� Phúc� Thành� �uảng� Bình�xin� gởi� lời� chào� trân�
trọng�và�lời�c�m�on�chân�thành�về�sự�h�p�tác�quý�báu�mà�Quý�Trường�dành�cho�C�ng�ty�
trong�suốt�thời�gian�qua� �

Xuất�phát�từ�mong�muốn�tăng�cường�gắn�kết�hoạt�động�đào�tạo�của�Nhà�trường�và�
nhu� cầu� thực� tế� tại� Doanh� nghiệp� và� vì� mục� tiêu� phát� triển� nguồn� nhân� lực.� C�ng� ty�
chúng�t�i�kính�gửi�tới�Quý�Trường�th�ng�tin�về�đ�t�tuyển�dụng�năm�2021� tại�Nhà�phân�
phối�VinFast���t��Phúc�Thành�Qu�ng�Bình�như�sau:

I.� CỐ�VẤN�DỊCH�VỤ.

1.�Số�l�ợng:�02�nhân�sự.

2.�Mô�tả�công�việc:

-�Tiếp�nhận�th�ng�tin�và�tư�vấn�các�Dịch�vụ�cho�Khách�hàng�khi�có�nhu�cầu�B�o�
dư�ng,�sửa�ch�a�theo�chính�sách�b�o�hành,�quy�trình�Dịch�vụ;

-�Tiếp�nhận�xe�Khách�hàng,� lập�phiếu� báo�giá,� lệnh� sửa�ch�a,�hồ�s��Quyết�toán,�
giao�xe�cho�Khách�hàng�theo�quy�trình�Dịch�vụ;

-�Nắm�bắt�tiến�độ�c�ng�việc�và�th�ng�tin�thường�xuyên�cho�khách�hàng�về�sự�thay�
đổi�của�chi�phí,�thời�gian�giao�xe;

-� Thực�hiện� chỉ�tiêu�Dịch�vụ,� đề�xuất�về�gi�i�pháp�nhằm�nâng� cao�hiệu�qu��hoạt�
động�của�bộ�phận;

-�Tham�gia�đầy�đủ�các�buổi�huấn�luyện,�đào�tạo�nội�bộ�và�từ�hệ�thống�tổ�chức;

-�Thực�hiện�các�nhiệm�vụ�liên�quan�khác�theo�sự�phân�c�ng�của�cấp�trên.

3.�Yêu�c�u�công�việc:

-�Nam,� tuổi� đời�từ�21� đến�32� tuổi,� tốt�nghiệp�Cao� đẳng� trở�lên� các� chuyên�ngành�
liên�quan�đến���t�;

-�Có�sức�khỏe�tốt,�chịu�khó�học�hỏi,�giao�tiếp�linh�hoạt;

-�Ưu�tiên�các�ứng�viên�đã�có�kinh�nghiệm�trong�nghề���t�,� có�bằng�tốt�nghiệp�đạt�
khá�trở�lên.

II.� K��THU�T�VIÊN�S�A�CH�A�CHUNG.

1.�Số�l�ọng:�02�nhân�sự.

2.�Mô�tả�công�việc:

-� Trực� tiếp� thực� hiện� các� c�ng� việc� b�o� dư�ng,� sửa� ch�a� liên� quan� đến� các� hệ�
thống�máy,�gầm,�điện�nội�dung�ghi�trên�lệnh�sửa�ch�a;

-�Đ�m�b�o�chất�lư�ng,�tiến�độ�b�o�dư�ng,�sửa�ch�a;

-�Thực�hiện�đúng�theo�quy�trình�th�ng�qua�b�ng�kế�hoạch�xưởng�và�nội�dung�yêu�cầu;
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-�Chủ�động�kiểm�tra�yêu� cầu�khi� nhận�vật� tư,� phụ�tùng,� lên�phư�ng�án�sử�ch�a,�
thay�thế�phụ�tùng,�vật�tư;

-�Và�các�c�ng�việc�liên�quan�khác�thuộc�tổ�của�mình;

-�Ph�n�hồi�hư�hỏng�phát�sinh�kịp�thời�cho�tổ�trưởng/�Qu�n�đốc;

-�Chủ�động�học�hỏi�kinh�nghiệm�từ�TT/QĐ�và�các�đồng�nghiệp.

3.� Yêu�c�u�công�việc:

-�Nam,� tuổi�đời�từ�20� đến�32� tuổi,� tốt�nghiệp� trung� cấp�trở�lên�các�chuyên�ngành�
liên�quan�đến���t��ho�c�c��khí�động�lực;

-�Có�sức�khỏe�tốt,�chịu�khó�học�hỏi;

-�Ưu�tiên�các�ứng�viên� đã�có�kinh�nghiệm�trong�nghề� sửa�ch�a���t�,� có�bằng�tốt�
nghiệp�đạt�giỏi�trở�lên.

III.�K��THU�T�VIÊN�SƠN.

1.�Số�l�ợng:� 01�nhân�sự

2.�Mô�tả�công�việc:

-� Trực� tiếp� thực� hiện� c�ng�việc� b�o� dư�ng,� sửa�ch�a�thân�vỏ� theo�yêu� cầu� của�tổ�
trưởng,� theo�nội�dung�ghi�trên� lệnh� sửa�ch�a�và�các�c�ng�việc� liên�quan�khác�thuộc�tổ� của�
mình;

-�Thực�hiện�c�ng�việc�một�cách�nhanh�chóng,�chính�xác,�đạt�yêu�cầu�và�đúng�quy�trình;

-�Chủ�động�học�hỏi�kinh�nghiệm�từ�Tổ�trưởng,�Qu�n�đốc�và�các�đồng�nghiệp

3.�Yêu�c�u�công�việc:

-�Nam,� tuổi� đời�từ�20� đến�32� tuổi,� tốt�nghiệp�trung� cấp�trở� lên�các�chuyên�ngành� ^ �
liên�quan�đến���t��ho�c�c��khí�động�lực;

-�Có�sức�khỏe�tốt,�chịu�khó�học�hỏi;� -ỘNG�JY

-�Ưu�tiên�các�ứng�viên�đã�có�kinh�nghiệm�làm�th��S�n�ở�các�xưởng�ho�c�gara���t�,
có�bằng�tốt�nghiệp�đạt�giỏi�trở�lên.� ~'Í̂ Ị

IV.�K��THU�T�VIÊN�GÒ�- �ĐỒNG:
,� /gM.

1.�SỐ�l�ợng:� 02�nhân�sự

2.�Mô�tả�công�việc:

-�Trực�tiếp� thực�hiện�c�ng�việc�b�o�dư�ng,� sửa�ch�a�theo�yêu�cầu�của�tổ�trưởng,�
theo�nội�dung�ghi�trên�lệnh�sửa�ch�a�và�các�c�ng�việc�liên�quan�khác�thuộc�tổ�của�mình;

-�Thực�hiện�c�ng�việc�một�cách�nhanh�chóng,�chính�xác,�đạt�yêu�cầu�và�đúng�quy�trình;

-�Chủ�động�học�hỏi�kinh�nghiệm�từ�Tổ�trưởng,�Qu�n�đốc�và�các�đồng�nghiệp

3.�Yêu�c�u�công�việc:

-�Nam,�tuổi� đời�từ�20� đến�32� tuổi,� tốt�nghiệp�trung� cấp�trở� lên�các� chuyên�ngành�
liên�quan�đến���t��ho�c�c��khí�động�lực;

-�Có�sức�khỏe�tốt,�chịu�khó�học�hỏi;

-�Ưu�tiên� các�ứng�viên�đã� có� kinh�nghiệm� làm�th��Gò-� Đồng�ở�các�xưởng�ho�c�
gara���t�,�có�bằng�tốt�nghiệp�đạt�giỏi�trở�lên.

���UYỀN�LỢI�ĐƯỢC�HƯỞNG:

-�Thu�nhập�thỏa�đánh�theo�năng�lực,�đư�c�xét�tăng�lư�ng�theo�năng�lực�thực�tế,�c��
hội�thăng�tiến�cao�và�phát�triển�sự�nghiệp�lâu�dài;
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-�Đư�c�thường�xuyên�tham�gia�các�khóa�học�đào�tạo�về�chuyên�m�n�kỹ�năng�nghề�
nghiệp�do�C�ng�ty�và�VinFast�tổ�chức.

-� Đư�c� hưởng� các� chế� độ� phúc� l�i� như� BHXH,� BHYT,� b�a� ăn� trưa,� nghỉ� lễ,�
thưởng�cuối�năm...� theo�chính�sách�C�ng�ty�đối�với�người�lao�động�và�luật�lao�động�Việt�
Nam�hiện�hành.

��HÌNH�THỨC�TUYỀN�DỤNG:

-�Phỏng�vấn�trực�tiếp�tại�văn�phòng�C�ng�ty.

-� Nộp� hồ� s�� trực� tiếp� gửi� cv�về� phòng� Hành� chính-� Nhân� sự� qua� gmail:�
nhansu.hr@,vinfastotophucthanh.vn.

��Địa�điểm�n���hồ�sơ:

Phòng�Hành�chính-�Nhân�sự�C�ng�ty�CP�Phúc�Thành�Qu�ng�Bình

Quốc�lộ�1A�- �Phường�Phú�H�i�- �TP�Đồng�Hới�- �tỉnh�Qu�ng�Bình

Điện�thoại�liên�hệ:�0854�655�777�(Ms.�Hồng�Minh)

��Hạn�n���hồ�sơ�ngày�20/11� /2021

Kính�mong�quý�Nhà�trường�hỗ�tr��chuyển�tiếp�th�ng�tin�tuyển�dụng�đến�các�sinh�
viên�trực�thuộc�Khoa,�Ngành�phù�họp�ho�c�đề�cử�danh�sách�nhóm�sinh�viên�tiềm�năng.

Rất�mong�nhận�đư�c�sự�hưởng�ứng�từ�quý�Nhà�trường,�các�thầy�c��giáo�và�các�em�
sinh�viên.

Trân�trọng�c�m��n�

GIÁM�ĐÓC

HOÀNG�HÙNG
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