
THÔNG BÁO 

V/v tuyển dụng nhân viên (hoặc học việc, thực tập sinh) kỹ thuật, Nhân viên kinh doanh, 

 Chăm sóc khách hàng, Nhân viên kế toán 

 

Công ty Cổ phần quốc tế SATO là công ty có vốn đầu tư 100% từ nước ngoài là 

Doanh nghiệp chuyên cung cấp các linh kiện, phụ tùng xe nâng và mua bán, cho thuê các 

loại xe nâng nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, Nhật Bản hàng đầu tại Việt Nam.  

Căn cứ nhu cầu thực tế, Công ty Cổ phần quốc tế Sa To thông báo về Chương trình 

tuyển dụng năm 2017 như sau: 

1. Thông tin Công ty 

Tên Công ty: Công ty Cổ phần quốc tế SATO  

Website:  http://satoforklift.com 

Địa chỉ: 48/4 QL 22, Ấp Xuân Thới Đông 2, Xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM 

2. Yêu cầu công việc: 

a) Mô tả công việc nhân viên kinh doanh: 

- Giới thiệu đến khách hàng sản phẩm của công ty, chăm sóc khách hàng truyền thống. 

- Tìm kiếm khai thác khách hàng tiềm năng mới.      

- Phát triển và mở rộng thị trường xe nâng tại VN;      

b) Mô tả công việc nhân viên Hành chính Văn phòng  

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh làm hợp đồng, hóa đơn, công nợ, ghi nhận các khiếu nại, 

thắc mắc của khách hàng,… 

- Liên hệ khách hàng cũ thăm hỏi và chào hàng. 

- Hỗ trợ các vấn đề văn thư trong công ty 

c) Mô tả công việc nhân viên kỹ thuật hoặc học việc kỹ thuật: 

- Lắp đặt các sản phẩm thiết bị theo yêu cầu tại các địa điểm đã được phân công.  

- Ƭhực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị. 

- Thường xuyên kiểm tra, báo cáo và đề xuất hoặc kiến nghị các biện pháp để tăng 

cường công tác quản lý.Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao. 

d) Tiêu chuẩn: 

- Sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp đang trong quá trình thực tập, sắp ra trường 

hoặc đã ra trường thuộc các chuyên ngành về kỹ thuật ô tô, kinh tế, quản trị kinh doanh, 

marketing… 

- Sử dụng máy tính và Internet thành thạo, sử dụng tốt email. 

2. Quyền lợi và trách nhiệm của ứng viên 

a) Quyền lợi: 

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, năng động và thân thiện. 

- Ϲơ hội phát triển sự nghiệp bền vững. Đề cao các giá trị văn hoá doanh nghiệp. 
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- Được tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiêp theo quy định. 

- Được hưởng các chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định củɑ Nhà nước. 

- Lương cơ bản: 5.000.000-7.000.000VNĐ và có thể cao hơn tùy vào khả năng (đối 

với thực tập sinh sẽ được hỗ trợ kinh phí). Hỗ trợ điện thoại, công tác phí, tiền xăng theo 

mức hợp lý. 

- Ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, rèn luyện kỹ năng mềm 

và bố trí công việc theo đúng ngành học sau khi ra trường nếu có nhu cầu làm việc tại công ty. 

- Được tập huấn, đào tạo liên tục về kinh doanh và theo yêu cầu công việc. 

-Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty. 

- Tham gia các hoạt động văn hóa, đi du xuân, du lịch nhằm giao lưu khích lệ cán bộ 

nhân viên và gia đình. 

b) Trách nhiệm: 

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, hoặc 01 buổi đối với thực tập sinh. 

+ Buổi sáng: Từ 8g00 - 12g00. Buổi chiều: Từ 13h00 - 17g00. 

- Tuân thủ các Quy định, nội quy của Công ty Cổ phần quốc tế SATO. 

3. Hồ sơ đăng ký ứng tuyển: 

- Đơn xin việc - Sơ yếu lý lịch - C ND, sổ Hộ khẩu (photo công chứng  - GKSK 

- CV mô tả kinh nghiệm và quá trình học tập - Bằng cấp liên quan 

4. Địa điểm nộp hồ sơ: 

Vui lòng liên hệ: Ms. Hoài 0909608228  (nhansu2@satoforklift.com) 

 

 Chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu và các bạn ứng viên đã quan tâm giúp đỡ./. 
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