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      THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  
    

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NAM SÔNG HẬU là đại lý 3S đạt chuẩn chuyên cung cấp các dòng xe ô tô, tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm Tp.Cần Thơ. Để đáp ứng công việc kinh doanh ngày càng phát triển, chúng tôi cần tuyển gấp:

  
    

1. GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ: số lượng 01 Nam; Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Cơ khí ô tô hoặc Cơ khí động lực, có kỹ năng quản lý và điều phối phòng Dịch vụ; có kinh nghiệm 02 năm vị trí trưởng phòng dịch vụ hoặc vị trí tương đương trở lên.

2. GIÁM ĐỐC KINH DOANH: số lượng 01 Nam hoặc Nữ; Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại… có 02 năm vị trí Trưởng phòng Kinh doanh hoặc vị trí tương đương và am hiểu thị trường xe ô tô thương mại.

3. GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ: số lượng 01 Nam hoặc Nữ; Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế lao động và Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị nhân sự hoặc Quản trị kinh doanh..., có 02 năm vị trí Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự hoặc vị trí tương đương.

4. CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ: số lượng 01 Nam hoặc Nữ; Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế lao động và Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị nhân sự, Hành chính hoặc Quản trị kinh doanh.…có 02 năm vị trí nhân viên HCNS hoặc vị trí tương đương.

5. QUẢN ĐỐC XƯỞNG:  số lượng 02 Nam; Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, chuyên ngành Cơ khí ô tô hoặc Cơ khí động lực, có kinh nghiệm từ 02 năm vị trí quản đốc xưởng trở lên, có bằng lái xe ôtô.

6. TỔ TRƯỞNG SỬA CHỮA CHUNG: số lượng 01 Nam; Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí ô tô, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm vị trí liên quan.

7. TỔ TRƯỞNG ĐỒNG:  số lượng 01 Nam; có kinh nghiệm làm đồng 05 năm trở lên.

8. TỔ TRƯỞNG SƠN:  số lượng 01 Nam; có kinh nghiệm làm sơn 05 năm trở lên.

9. CỐ VẤN DỊCH VỤ:  số lượng 04 Nam; Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Cơ khí ô tô hoặc Cơ khí động lực, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm cố vấn dịch vụ.

10. CHUYÊN VIÊN MARKETING: số lượng 02 Nam hoặc Nữ; Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, báo chí,..
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11. NHÂN VIÊN KINH DOANH: số lượng 15 Nam hoặc Nữ; Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, thương mại.

12. SALE ADMIN: số lượng 02 Nam hoặc Nữ; Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán.

13. NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: số lượng 02 Nam hoặc Nữ; Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, kinh doanh, thương mại, có 01 năm kinh nghiệm vị trí liên quan.

14. NHÂN VIÊN PHỤ TÙNG; NHÂN VIÊN PHỤ KIỆN: số lượng 04 Nam; Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ khí ô tô, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí liên quan.

15. NHÂN VIÊN BẢO HIỂM: số lượng 02 Nam hoặc Nữ; Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế hoặc kinh doanh, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí liên quan.

16. KỸ THUẬT VIÊN: số lượng 15 Nam; Tốt nghiệp trung cấp hoặc kỹ thuật viên bậc 3/7 trở lên, chuyên ngành cơ khí ô tô, có kinh nghiệm 02 năm trở lên.

  
    

Mức lương thỏa thuận. Thời hạn nộp hồ sơ: 10/06/2015 – 10/07/2015
Ưu tiên hồ sơ nộp sớm.

  
    

Hồ sơ xin gửi về: BP Phát triển Nguồn Nhân lực, 
 Công ty CP DVTH Sài Gòn (SAVICO) 
 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
 Website:  www.savico.com.vn ; 
 Email:  nhansu@savico.com.vn

Hoặc Công Ty TNHH TM DV Sài Gòn (Yamaha Sài Gòn)
 Liên hệ  Ms Quỳnh , 45 Cách Mạng Tháng Tám, P.An Thới, quận Bình Thuỷ, Tp.Cần Thơ
 Email:  phongketoan.otohonda.nsh@gmail.com

 Địa điểm làm việc:  Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ. (Miễn tiếp qua điện thoại)
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Tải mẫu đăng ký ứng tuyển tại đây: http://www.savico.com.vn/public/upload/recruit/MA
Udangkytuyendung_svc.xls  (download)

  
      Xe tai veam  , xe tai isuzu , xe tai hino  , co bac bip  , dien dan seo  , dao tao seo  ,  http
://istm.edu.vn
, 
http://viettien.edu.vn
, 
http://th-ongichkhiemdn.edu.vn
, 
http://icastec.edu.vn
, 
http://istnu.edu.vn
, 
http://tainangviet.edu.vn
, 
http://visa.edu.vn
, 
dich vu quan tri web
, 
dich vu dang tin
, 
ve may bay di ha noi
, 
ve may bay di da nang
, 
ve may bay di hue
, 
vé máy bay đi bangkok
, 
ve may bay di singapore
, 
ve may bay
|
xe tai veam vt200
| 
xe tải veam 2t5
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xe tai veam 3t5
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xe tai veam 4t9
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