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GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải được thành lập vào ngày 29/4/1997. Sau hơn 20 năm hình
thành và phát triển, THACO hiện có tổng vốn điều lệ là 17.000 tỷ đồng, với trên 18.000 nhân sự.
Hoạt động kinh doanh chính của THACO hiện nay là sản xuất - lắp ráp - phân phối, cung ứng
dịch vụ bảo trì sửa chữa và phụ tùng ôtô: bao gồm sản xuất và kinh doanh xe thương mại (xe tải
và xe bus); Sản xuất và kinh doanh xe du lịch các thương hiệu: Kia (Hàn Quốc), Mazda (Nhật
Bản), Peugeot (Pháp), BMW / Mini / BMW Motorrad (Đức). Hệ thống phân phối gồm 114
showroom và 57 đại lý trải dài trên toàn quốc… từng bước thực hiện chiến lược phát triển
THACO thành tập đoàn công nghiệp đa ngành mang tầm khu vực ASEAN.
Hiện nay, THACO là công ty duy nhất tại Việt Nam sản xuất và lắp ráp đầy đủ 3 dòng xe: xe du
lịch, xe tải và xe bus với tỉ lệ nội địa hóa từ 16% - 50%, đem lại cho người dân Việt Nam những
sản phẩm ôtô đa dạng, chất lượng, giá cả hợp lý.
Do nhu cầu mở rộng mạng lưới phân phối và phát triển thị trường, Công ty chúng tôi cần tuyển
vị trí sau làm việc tại các tỉnh miền Tây.
Chuyên viên Tư vấn bán hàng xe ô tô
(Làm việc tại thị trường Vĩnh Long và Đồng Tháp)
Mô tả công việc:
- Phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ và quản trị hiệu quả dữ liệu Khách hàng.
- Tiếp cận khách hàng để tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ phù hợp
- Nhận và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao phù hợp với kinh nghiệm, năng lực bán hàng.
- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng (Giao nhận, Tiến độ thanh toán, Công nợ,các thay đổi trong
hợp đồng).
Yêu cầu tuyển dụng:
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, các chuyên ngành du lịch, kinh doanh, marketing, kỹ thuật ô tô,...
- Yêu thích lĩnh vực kinh doanh ô tô.
- Năng động, có tố chất kinh doanh, trung thực.
- Có kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng.
Có nhận sinh viên mới ra trường!
Cách thức nộp hồ sơ dự tuyển:
Cách 1: Ứng viên tải "Đơn ứng tuyển theo mẫu của THACO" tại địa chỉ:
http://tuyendung.thaco.com.vn và gởi email: nguyenhaiyen@thaco.com.vn
Cách 2: Ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.
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