
 

 

City Ford là Đại lý ủy quyền chính thức của Ford Việt Nam. Với nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh ôtô, cung cấp phụ 
tùng chính hãng, bảo trì, sửa chữa các loại xe Ford,… Đến nay, City Ford vinh dự trở thành đại lý cung ứng tốt nhất về dịch vụ 

sữa chữa xe Ô tô cũng như cung ứng số lượng xe Ford được bán ra trên thị trường miền Nam - Việt Nam.  
Do mở rộng thị trường kinh doanh,  CITY FORD đang tìm kiếm các ứng viên năng động chuyên nghiệp vào các vị trí sau:

Vị trí 2. TƯ VẤN BÁN HÀNG Ô TÔ FORD - XE MỚI 
(SL : 50 người) 

- Nam/nữ, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD hoặc các ngành có liên quan. 
- Ưu tiên ứng cứ viên có kinh nghiệm trong ngành ôtô ( đặc biệt là xe FORD). 
- Ngoại hình khá, giọng nói chuẩn. 
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán. 
- Sức khỏe tốt, trung thực, chịu khó. 

LƯƠNG THƯỞNG & CÁC CHẾ ĐỘ KHÁC 
• Bảo đảm công việc ổn định lâu dài, năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân,  Được ghi nhận, khen 

thưởng, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp 

• Môi trường hiện đại và điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị; Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp 
đỡ, hỗ trợ; 

• Đánh giá và trả lương theo năng lực. Thu nhập hấp dẫn. Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo Luật hiện hành. 
 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi thư qua địa chỉ Phòng HCNS - 218 Quốc Lộ 13, P.HBC, quận Thủ Đức 

hoặc email hr@cityford.com.vn  

đến hết ngày 30/07/2016  (Vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển) 

 


