
Toyota Tây Ninh

Category Tuyển Dụng

Nhân Viên Trà Nước

Description

Tuyển dụng Nhân Viên Trà Nước:

Thời gian làm việc: Cố định
Nơi làm việc: Tây Ninh
Mức lương: thỏa thuận

Mô tả công việc:

Chủ động chào đón, hỏi thăm và mời khách hàng dùng nước khi đến
công ty.
Đảm bảo tất cả khách hàng được hỏi thăm và phục vụ chu đáo.
Kiểm tra đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cơ sở vật chất: bàn, ghế, tủ, kệ…trong
không gian phục vụ khách hàng của công ty.
Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các vật phẩm hàng ngày của công ty:
giấy lau, nước uống, khăn lau, trà, cà phê…
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu cầu:

Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng pha chế nước uống cho khách hàng.
Chế độ đãi ngộ
Hưởng mức lương cạnh tranh, thu nhập thoả đáng theo năng lực.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài
Công ty
Được hưởng các chế độ thưởng nhân dịp Lễ, Tết, du lịch hàng năm theo
quy định của Công ty.

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

Đơn xin việc theo mẫu của công ty (có dán ảnh). Liên hệ phòng Bảo vệ
để nhận hồ sơ hoặc tải trực tiếp tại đây:
drive.google.com/file/d/0B6JP8xxGofvXZm9zd1NLY0JHd00/view?
usp=sharing
Các văn bằng chứng chỉ liên quan.
02 ảnh 4 x 6 (chụp ko quá 06 tháng )

Nơi nhận hồ sơ:

Công ty Toyota Lý Thường Kiệt

151A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP HCM

Hoặc qua email:

tltk-tuyendung@toyotalythuongkiet.com.vn

Đường dây nóng: 0943.903.903

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/12/2016

Nhân Viên Thu Ngân
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Category Tuyển Dụng

Description

Tuyển dụng Nhân Viên Thu Ngân:

BẠN CÓ MUỐN TRỞ THÀNH 1 THÀNH VIÊN CỦA TOYOTA TÂY
NINH?

Năm 2017 là bước ngoặc mới của Toyota Lý Thường Kiệt với việc khai
trương Chi Nhánh thứ 3 Toyota Tây Ninh. Sự tăng trưởng đồng nghĩa với
việc chúng tôi cần thêm nhiều những tài năng trẻ cùng đồng hành và
phát triển với Công ty. Chúng tôi mong được cùng bạn chia sẻ niềm đam
mê trong công việc và sự nghiệp phía trước.

Hiện tại Toyota Tây Ninh đang tuyển dụng vị trí "Nhân Viên Thu
Ngân"

Thời gian làm việc: Cố định
Nơi làm việc: Tây Ninh
Mức lương: thỏa thuận

Mô tả công việc:

Giữ quỹ tiền mặt Công ty
Thu tiền theo qui định của Công ty
Chi tiền khi có đầy đủ chứng từ hợp lệ
Lập sổ quỹ, báo cáo đối chiếu tiền mặt mỗi ngày
Nộp tiền vào ngân hàng
Thực hiện các công việc khác khi BGĐ phân công.

Yêu cầu:

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có kiến thức chung về kế toán thanh toán.
Biết sử dụng vi tính và các phần mềm liên quan đến công việc.
Có khả năng tổng hợp và lập báo cáo.

Chế độ đãi ngộ:

Hưởng mức lương cạnh tranh, thu nhập thoả đáng theo năng lực.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài
Công ty
Được hưởng các chế độ thưởng nhân dịp Lễ, Tết, du lịch hàng năm theo
quy định của Công ty.

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

Đơn xin việc theo mẫu của công ty (có dán ảnh). Liên hệ phòng Bảo vệ
để nhận hồ sơ hoặc tải trực tiếp tại đây:

drive.google.com/file/d/0B6JP8xxGofvXZm9zd1NLY0JHd00/view?
usp=sharing

Các văn bằng chứng chỉ liên quan.
02 ảnh 4 x 6 (chụp ko quá 06 tháng)

Nơi nhận hồ sơ:

Công ty Toyota Lý Thường Kiệt

151A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP HCM

Hoặc qua email:

tltk-tuyendung@toyotalythuongkiet.com.vn

Đường dây nóng: 0943.903.903

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/12/2016
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Category Tuyển Dụng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Description

Tuyển dụng Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự:

BẠN CÓ MUỐN TRỞ THÀNH 1 THÀNH VIÊN CỦA TOYOTA TÂY
NINH?

Năm 2017 là bước ngoặc mới của Toyota Lý Thường Kiệt với việc khai
trương Chi Nhánh thứ 3 Toyota Tây Ninh. Sự tăng trưởng đồng nghĩa với
việc chúng tôi cần thêm nhiều những tài năng trẻ cùng đồng hành và
phát triển với Công ty. Chúng tôi mong được cùng bạn chia sẻ niềm đam
mê trong công việc và sự nghiệp phía trước.

Hiện tại Toyota Tây Ninh đang tuyển dụng vị trí "Nhân Viên Hành
Chính Nhân Sự"

Thời gian làm việc cố định
Làm việc tại Tây Ninh
Mức lương thỏa thuận

Mô tả công việc:

Thực hiện các công viện liên quan đến công tác hành chánh và công tác
lễ tân của Công ty.
Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Đề xuất hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của các bộ phận, các tiêu
chí của từng vị trí. Hỗ trợ và kiểm soát việc thực hiện đánh giá hiệu quả
công việc của các bộ phận.
Tổ chức quản lý hồ sơ nhân sự, bảo hiểm, công đoàn ... thực hiện công
tác báo cáo nhân sự, lao động, thanh toán bảo hiểm cho người lao động
theo quy định của pháp luật.
Tham gia việc xây dựng hệ thống tiền lương, thưởng và các chế độ đãi
ngộ khác cho toàn Công ty.
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng ...

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế – Quản lý hành chánh, lao
động xã hội, quản trị nhân lực, luật.
Am hiểu Luật lao động.
Có kinh nghiệm trong công tác tổ chức quản lý nhân sự.
Kỹ năng giao tiếp, thiết lập và duy trì quan hệ tốt
Kỹ năng thuyết phục, thương lượng, đàm phán tốt.
Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu và làm báo cáo.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.
Nhiệt huyết, năng động trong công việc, có tinh thần cầu tiến, có khả
năng làm việc nhóm.

Chế độ đãi ngộ:

Hưởng mức lương cạnh tranh, thu nhập thoả đáng theo năng lực.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài
Công ty.
Được hưởng các chế độ thưởng nhân dịp Lễ, Tết, du lịch hàng năm theo
quy định của Công ty.

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

Đơn xin việc theo mẫu của công ty (có dán ảnh). Liên hệ phòng Bảo vệ
để nhận hồ sơ hoặc tải trực tiếp tại đây:

drive.google.com/file/d/0B6JP8xxGofvXZm9zd1NLY0JHd00/view?
usp=sharing

Các văn bằng chứng chỉ liên quan.
02 ảnh 4 x 6 (chụp ko quá 06 tháng).

Nơi nhận hồ sơ:

Công ty Toyota Lý Thường Kiệt
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151A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP HCM

Hoặc qua email:

tltk-tuyendung@toyotalythuongkiet.com.vn

Đường dây nóng: 0943 903 903

Category Bảng Giá Xe 2016

Bảng Giá Xe Toyota 2017

Description

Bảng giá xe Toyota cập nhập T01/2017 :

------------------------------

Toyota Tây Ninh

Hotline: 1800 65 65

Showroom: 50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, TP. Tây Ninh

Đăng ký tư vấn và lái thử: goo.gl/8xs42J

------------------------------

1/ Toyota Yaris:

Toyota Yaris G CVT 2017 = 689.000.000

Toyota Yaris E CVT 2017 = 636.000.000

2/ Toyota Vios:

Toyota Vios 1.5G CVT 2017 = 622.000.000

Toyota Vios 1.5E CVT 2017 = 588.000.000

Toyota Vios 1.5E 2017 = 564.000.000

3/ Toyota Corolla Altis:

Toyota Corolla Altis 2.0V CVT-i 2017 = 933.000.000

Toyota Corolla Altis 1.8G CVT 2017 = 797.000.000

Toyota Corolla Altis 1.8G MT 2017 = 747.000.000

4/ Toyota Camry:

Toyota Camry 2.5Q 2017 = 1.414.000.000

Toyota Camry 2.5G 2016 = 1.263.000.000

Toyota Camry 2.0E = 1.122.000.000

5/ Toyota Innova:

Toyota Innova 2.0E 2017 = 793.000.000

Toyota Innova 2.0G 2017 = 895.000.000
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Toyota Innova 2.0V 2017 = 995.000.000

6/ Toyota Land Cruiser:

Toyota Land Cruiser 2017 = 3.720.000.000

Toyota Land Cruiser Prado 2017 = 3.720.000.000

7/ Toyota Fortuner:

Toyota Fortuner TRD 2.7V 4x4 2017 = 1.233.000.000

Toyota Fortuner TRD 2.7V 4x2 2017 = 1.117.000.000

Toyota Fortuner 2.7V 4x4 2017 = 1.156.000.000

Toyota Fortuner 2.7V 4x2 2017 = 1.040.000.000

Toyota Fortuner 2.0G 4x2 2017 = 947.000.000

8/ Toyota Hilux:

Toyota Hilux 2.8G 4x4 MT 2017 = 806.000.000

Toyota Hilux 2.4E 4x2 MT 2017 = 697.000.000

9/ Toyota Hiace:

Toyota Hiace Động Cơ Dầu 2017 = 1.240.000.000

Toyota Hiace Động Cơ Xăng 2017 = 1.131.000.000

------------------------------

Toyota Tây Ninh

Hotline: 1800 65 65

Showroom: 50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, TP. Tây Ninh

Đăng ký tư vấn và lái thử: goo.gl/8xs42J

Tel 1800 6565
Sự mở rộng info@toyotalythuongkiet.com.vn
Trang mạng www.toyotatayninh.net

Toyota Tây Ninh

50, Hoàng Lê Kha, KP3, Phường 03, Thành Phố Tây Ninh
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