
 
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Toyota Kiên Giang chúng tôi quan niệm rằng, con người luôn là tài sản quý giá nhất và là 
nội lực thể hiện sức mạnh bền vững của Công Ty, Vì thế chúng tôi luôn xem việc xây dựng 
đào tạo và phát triển con người là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên nhất. 
Trong suốt quá trình làm việc nhiệm vụ của Chúng tôi là khơi gợi, truyền cảm hứng và tạo 
điều kiện cho bạn phát huy mọi tiềm năng trong lĩnh vực của mình cũng như giúp bạn định 
hướng tích cực, phát triển cá nhân song hành cùng với sự phát triển của Công ty. 

 
Toyota Kiên Giang luôn chào đón Các bạn trẻ với sự máu lửa nhiệt huyết và đam mê sẵn 
sàng để thực hiện các ý tưởng kinh doanh táo bạo, giàu tiềm năng, đón đầu xu hướng phát 
triển của thị trường và thời đại. 

 
Và giờ đây, Công ty chúng tôi cần bạn ở những vị trí sau: 

 
1. KTV Sửa chữa chung (12 vị trí) 

Yêu cầu: 
- Nam, Sinh viên Tốt nghiệp Đại học, năm cuối hoặc chuẩn bị tốt nghiệp chuyên 
ngành kỹ thuật ô tô, cơ khí động lực, cơ khí sửa chữa ô tô,.. 
- Sức khỏe tốt. 
- Có ý thức tuân thủ kỷ luật cao, kỹ năng làm việc nhóm. 
- Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ôtô, có bằng lái xe hoặc 
chứng chỉ T-TEP 

Mô tả công việc: 
- Thực hiện công việc sửa chữa các xe vào xưởng. 
- Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa. 
- Kiểm tra tổng thể xe sau khi kết thúc công việc để bàn giao cho Tổ trưởng. 
- Phát hiện, báo cáo kịp thời các hư hỏng phát sinh trong quá trình sửa chữa. 

 
2. KTV Đồng (04 vị trí) 

Yêu cầu: 
- Nam, Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp Cơ khí ô tô, Cơ khí chế tạo máy. 
- Thành thạo kỹ thuật hàn, gò, sửa chữa đồng. 
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ liên quan đến ô tô, kinh nghiệm về sửa chữa đồng, 
bằng lái xe B2. 

- Tỉ mỉ, cẩn thận, sức khỏe tốt. 
Mô tả công việc: 
- Thực hiện sửa chữa, hàn, gò, làm đồng các xe ô tô vào xưởng. 
- Đảm bảo sửa chữa chất lượng và đúng tiến độ. 
- Kiểm tra tổng thể xe sau khi kết thúc công việc để bàn giao cho Tổ trưởng/Quản 
đốc. 

- Sử dụng tốt các trang thiết bị làm đồng. 
 

3. KTV Sơn (06 vị trí) 
Yêu cầu: 
- Nam, Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp Cơ khí ô tô, Cơ khí chế tạo máy. 
- Tỉ mỉ, cẩn thận, sức khỏe tốt. 
- Ưu tiên ứng viên có c chỉ liên quan đến ô tô, có kinh nghiệm về sửa chữa đồng 
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và chứng chỉ lái xe B2. 
- Thành thạo kỹ thuật Sơn, biết pha màu là 1 lợi thế. 
Mô tả công việc: 
- Thực hiện công việc pha màu sơn, thổi màu và đánh bóng các loại xe ô tô vào 
xưởng. 

- Đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa. 
- Kiểm tra tổng thể xe sau khi kết thúc công việc để bàn giao cho Tổ trưởng/Quản 
đốc. 

- Sử dụng tốt các trang thiết bị sơn của xưởng. 

4. Cố vấn dịch vụ (05 vị trí) 
Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành ô tô hoặc các ngành liên quan. 
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm tốt. 
- Có ý thức tuân thủ kỷ luật cao, chịu được áp lực cao trong công việc. 
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan đến công việc. 
- Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ôtô, có bằng lái xe hoặc 
chứng chỉ T-TEP 

Mô tả công việc: 
- Tiếp nhận xe và yêu cầu liên quan của Khách hàng để xác nhận sửa chữa. 
- Tư vấn dịch vụ, kỹ thuật sửa chữa ô tô. 
- Theo dõi tiến độ, chất lượng sửa chữa và xử lý các vấn đề phát sinh với khách 
hàng. 

- Xúc tiến và đảm bảo sự hài lòng Khách hàng. 
 

5. Nhân viên bảo trì CSVC (02 vị trí) 
Yêu cầu: 
- Nam, Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành điện, điện công nghiệp. 
- Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao. 
- Có kinh nghiệm làm việc cùng vị trí. 
- Trung thực, siêng năng, xử lý công việc nhanh chóng. 
Mô tả công việc: 
- Chịu trách nhiệm kiểm tra hoạt động ổn định của các máy móc trong công ty: hệ 
thống điện, máy bơm nước, máy lạnh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, máy 
chấm công, … 
- Định kỳ bảo dưỡng các trang thiết bị, máy móc trong công ty. 
- Chịu trách nhiệm kiểm tra hoạt động ổn định của hệ thống xử lý nước thải, 
quản lý hồ sơ liên quan đến môi trường, giám sát hoạt động thu gom chất thải 
nguy hại. 
- Sửa chữa, khắc phục các sự cố liên quan đến các thiết bị trong công ty: hệ 
thống điện, nước, đèn, cửa, khóa, tủ ... 
- Kiểm tra, đôn đốc bảo đảm vệ sinh sạch sẽ trong công ty. 
- Định kỳ báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh cho cấp trên. 
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên. 

 
PHÚC LỢI: 

 Thu nhập hấp dẫn, tương xứng với năng lực. 
 Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến. 
 Bảo hiểm theo quy định. 
 Được tham gia các khóa đào tạo nhằm phát triển năng lực cá nhân. 
 Thưởng các dịp Lễ, Tết; du lịch hàng năm. 

 
 
 
 
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 



 
HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM CÓ: 

 Đơn ứng tuyển của Công ty (download tại link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1COP0U5kQd1sr6bd7OnSxKxcj_FKZS2N4l2do
GSsP_0k/edi t?usp=sharing ) có dán ảnh 4*6, ghi rõ vị trí dự tuyển, quá trình công 
tác, kinh nghiệm, kỹ năng,…. 
 Thư xin việc 
 Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương; 
 Giấy khám sức khỏe 
 Bản sao có chứng thực hộ khẩu, CMND, các văn bằng liên quan, … 
 02 ảnh 4*6 mới nhất. 
Cung cấp đầy đủ các giấy tờ có sao y chứng thực sau khi trúng tuyển. 

 
HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ: 

 Hồ sơ nộp trực tuyến tại đây: https://forms.gle/zkzwGkV7DF832roQ9 
 Hoặc quét mã code để đăng ký: 

 

 
 Hoặc hồ sơ gửi về hộp thư: hr@toyotakiengiang.com.vn (ghi rõ tiêu đề: Họ tên + Vị 

trí ứng tuyển) 
 Liên hệ: Ms.Tâm – 0909 781 435 
 Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30 tháng 04 năm 2022. 

 
* Chỉ mời phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu. Việc phỏng vấn được thực hiện song 
song với thời gian nhận hồ sơ. 


