
CÔNG TY TNHH TM Ô TÔ AN PHƯỚC TUYỂN DỤNG 

** MÔ TẢ CÔNG VIỆC: TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Ô TÔ  

 

• Tiếp nhận chăm sóc khách hàng trên database có sẵn, tìm kiếm khách hàng. 

• Tiếp xúc, tư vấn khách hàng các sản phẩm ô tô, dịch vụ phù hợp của công ty. 

• Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, công tác bàn giao xe, hồ sơ cho khách hàng, kiểm tra giao dịch với khách 

hàng. 

• Trực bán hàng tại Showroom theo sự phân công của Giám Đốc. 

• Thực hiện các chế độ báo cáo cho Giám Đốc. 

• Thực hiện các chương trình marketing online 

** QUYỀN LỢI: 

- Lương cơ bản 6 triệu + Hoa hồng bán xe  + Hoa hồng bảo hiểm, ngân hàng, phụ kiện xe - Thưởng 

nóng + Thưởng đạt/ vượt chỉ tiêu. 

* Mức thu nhập trung bình: 12 – 100 triệu/ tháng, tùy năng lực. 

- Có chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo Quy định của Nhà nước và của công ty, làm việc trong môi trường thoải 

mái, thân thiện. 

- Có thưởng cuối năm. 

- Được hỗ trợ database khách hàng có sẵn. 

- Được đào tạo kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp, Được đào tạo Marketing  

- Được chuyển giao khách hàng tiềm năng 

- Được đào tạo cách tìm kiếm khách hàng, Được tạo cách chăm sóc khách hàng 

- Được bán những hãng xe độc quyền, hoa hồng cao 3 - 20 triệu/xe 

** YÊU CẦU: 

• Giới tính: Nam/ Nữ  

• Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính Ngân 

hàng, Kế toán, Kĩ thuật ô tô) 

• Kinh nghiệm: dưới 1 năm, Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh ô tô hoặc xe máy, bảo hiểm, tài chính, BĐS, các 

sản phẩm cao cấp. 

• Ưu tiên: có bằng lái xe ô tô B2. 

• Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực. Có nguyện vọng làm việc 

lâu dài tại công ty. 

• Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt. Tác phong lịch sự, giao tiếp lịch thiệp; kỹ năng thuyết phục, đàm phán 

tốt. 

** HỒ SƠ YÊU CẦU: 

- CMND, Hộ khẩu (photo) 

- Giấy sơ yếu lí lịch (có công chứng) 

- Đơn xin việc làm 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc Qua Email: Nguyenvanvuanphuoc@gmail.com 

CÔNG TY TNHH TM Ô TÔ AN PHƯỚC 

** Làm việc tại: 100 Võ Nguyên Giáp, P. Tân Cang, TP.Biên Hòa( Ngay ngã tư Tân Cang) 

mailto:Nguyenvanvuanphuoc@gmail.com


Liên hệ/Zalo: Ms Vũ - 0909 039 477 - 0903153356 


