
 
 

 
 

  

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và 

lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: 

01 PURCHASING STAFF -  

01 NHÂN VIÊN MUA HÀNG NỘI ĐỊA 

► Nhiệm vụ: 

- Quản lý nhà cung cấp nội địa về: chất lượng, giao hàng, giá (QDC); 

- Hoạt động cải tiến chất lượng, giao hàng, giá (QDC) và quy trình; 

► Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp Đại học (Chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Tài chính, Kỹ thuật); 

- Tiếng Anh tốt, thành thạo tin học văn phòng; 

- Tư duy logic, làm việc dưới áp lực cao; 

- Ưu tiên ứng viên có đã kinh nghiệm tại công ty sản xuất quy mô vừa và lớn; 

- Ưu tiên ứng viên có mong muốn làm việc lâu dài. 

►  Điều kiện làm việc: 

- Ngày làm việc: trung bình 22 ngày làm việc / 1 tháng 

- Thời gian làm việc: 07:45 - 16:25  

- Địa điểm làm việc: Nhà máy Yamaha Motor Việt Nam – Khu CN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, HN.  

- Công ty có xe đưa đón hàng ngày kèm theo trợ cấp đi lại. Mức lương thoả đáng, với nhiều chế độ phúc lợi khác bên cạnh các 

chế độ theo luật Lao động quy định cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội đào tạo cho những người thành công. 
 

 

►  Nộp hồ sơ: 

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi bằng thư điện tử đến một trong các địa chỉ sau: 

- Ưu tiên ứng viên nộp đơn ứng tuyển trực tuyến qua website công ty: https://yamaha-motor.com.vn/tuyen-dung-

yamaha/co-hoi-viec-lam/ 

- Scan để nộp đơn ứng tuyển trực tuyến:  (Cách 1: Mở camera của điện thoại, quay về phía ảnh scan trên màn 

hình/ Cách 2: Truy cập Zalo, chọn dấu "+" góc phải màn hình, chọn "Quét mã QR") 

- Nộp đơn trực tuyến qua hòm thư tuyển dụng: recruitment@yamaha-motor.com.vn  

- Nộp hồ sơ trực tiếp/ Nộp qua đường bưu điện đến:  

      Nhóm tuyển dụng – Phòng Nhân sự - Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam 

 Lô 59-68, Khu Công nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội. 

 

Hồ sơ bao gồm:     

- YÊU CẦU BẮT BUỘC: Mẫu đăng ký tuyển dụng bằng tiếng Anh (có ảnh);  

(Download tại website: https://yamaha-motor.com.vn/tuyen-dung-yamaha/co-hoi-viec-lam/) 

- Hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển; 

- Đơn xin việc. Bản tóm tắt quá trình làm việc và kinh nghiệm bản thân (CV); 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan có công chứng. 

► Hạn nhận hồ sơ:  24/11/2021. 

►  Thí sinh lưu ý: 

- Thời gian thi tuyển và phỏng vấn sẽ được thông báo qua Email & số điện thoại thí sinh cung cấp. 

- Chỉ liên hệ với những hồ sơ đạt yêu cầu. 

- Công ty sẽ tiến hành đối chiếu Bằng TN và Bảng điểm (gốc) trong quá trình phỏng vấn, thí sinh vui lòng chuẩn bị sẵn trước khi 

tham gia phỏng vấn. 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
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