
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TÀI NĂNG

I only step out on to  

the ice in large groups

Whatever Ido,

I do with confidence

BETHE  

DIFFERENCE
Hãy ứng tuyển ngay

Từ khi khởi đầu, Kärcher đã luôn luôn

nổi bật với tính sáng tạo và tư duy cải

tiến. Công ty được thành lập vào năm

1935 bởi nhà phát minh Alfred Kärcher,

người đã bắt đầu sản xuất và tiếp thị

các ý tưởng tiên phong về sản phẩm

của mình trong lĩnh vực công nghệ

nhiệt. Nền tảng cho sự phát triển để trở

thành thương hiệu dẫn đầu thế giới

trong lĩnh vực công nghệ làm sạch,

chuyên cung cấp các thiết bị làm sạch

gia dụng và làm sạch công nghiệp. Vào

năm 1950, Kärcher phát minh ra máy

phun rửa áp lực cao nước nóng cao áp

đầu tiên ở châu Âu. Khi Alfred Kärcher

qua đời vào năm 1959, người vợ Irene

của ông tiếp tục công trình tâm huyết

của chồng mình đến khi bà cũng qua đời

vào năm 1989. Kärcher vẫn là một công

ty gia đình cho đến ngày nay, với trụ sở

chính được đặt tại Winnenden, gần

Stuttgart, Đức.

Với bề dày lịch sử hình thành và phát

triển, tính đến năm 2020, Karcher đã có

hơn 130 công ty con, trải dài trên 73

quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế

giới.

Sự thành công và phát triển của Karcher

là thành tựu và sự cống hiến của một

đội ngũ nhân sự tài năng gồm hơn

13,500 nhân viên (số liệu thống kê năm

2020)

Nhiệm vụ phi thường kêu gọi những người phi thường. 

Chúng tôi tìm kiếm sự hỗ trợ tận tâm của bạn cho Phòng Kinh Doanh tại Karcher Sài Gòn

NẾU BẠN MUỐN:

Tháng 4: 
Lương 

11M

+ hoa 
hồng 
bán 

hàng

• Nhân viên chính 
thức

• Đạt doanh số: 
200M (tối đa trong 
2 tháng)

Tháng 3: 
Lương 

8M

• Bắt đầu bán hàng

• Chưa có doanh số

• Cấp sim điện thoại/ 
laptop/ đồng phục/ 
cơm trưa

Tháng 2: 
Lương 

7M

• Huấn luyện tại 
công ty

• Huấn luyện đi thị 
trường

Tháng 1: 
Lương 

6M

• Đào tạo kiến thức 
sản phẩm

• Đào tạo kỹ năng 
mềm

NẾU BẠN LÀ: 

• Nam sinh viên năm 4, sắp tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh

• Hoặc: Điện- Điện tử, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo.

• Có mong muốn làm bán hàng kỹ thuật

• Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

• Tiếng Anh: trung cấp/ Vi tính: cơ bản

• Chịu khó học hỏi/ Có máy tính cá nhân

BẠN SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO: 

Nội dung Thời 

gian

Kiểm tra

Kiến thức 

sản phẩm

6 ngày

2 ngày 

làm thu 

hoạch

Bài thu hoạch bài test sau mỗi bài 

học.

Kỹ năng 

mềm

6 ngày

2 ngày 

làm thu 

hoạch

Bài thu hoạch bài test sau mỗi bài 

học.

Thực tế tại 

showroom

5 ngày Bài thu hoạch

Thực tế tại 

service

5 ngày Bài thu hoạch

Đi onsite 

cùng sales 

30 ngày Bài thu hoạch

LIÊN HỆ

Công ty TNHH MTV Karcher

811A-811B, Trường Chinh, Tây 

Thạnh, Tân Phú

Ms. Huyền/ Ms. Minh

Tel: +84-28-381 000 55 # 156 

Email: hr@vn.karcher.com

www.karcher.com.vn

BẠN HÃY ỨNG TUYỂN

Offer & ký cam kết

Làm bài 
test EQ & 

Excel

Phỏng 
vấn trực 

tiếp

Nhận hồ 
sơ, sàng 
lọc, điền 

form

mailto:hr@vn.karcher.com
http://www.karcher.com.vn/

