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GIÁM ĐỐC 

NHÀ MÁY 

CHẾ TÁC 

TRANG SỨC 

CAO CẤP 

 Quản lý và tổ chức triển khai mọi hoạt 

động của Nhà máy chế tác Trang sức cao 

cấp 

 Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo tiến 

độ các kế hoạch sản xuất phục vụ khối 

kinh doanh Vàng và Trang sức. 

 Quản lý, kiểm tra, kiểm soát các kho, 

nguyên vật liệu...theo tiêu chuẩn 5S 

 Thực hiện xây dựng các quy trình, quy 

định liên quan đến công tác sản xuất chế 

tác Vàng và Trang sức theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2008 

 Quản lý, điều hành, đào tạo, huấn luyện 

và sắp xếp cơ cấu tổ chức, định biên nhân 

sự của các Bộ phận trong Nhà máy. 

 Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan đến Sản 

xuất, Kỹ thuật, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Hệ 

thống… 

 Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm Giám 

đốc/Phó giám đốc/Quản đốc tại các Nhà máy 

sản xuất của các Công ty Việt Nam, Nhật, Hàn 

Quốc,…có tối thiểu 150 công nhân trở lên. 

 Có kỹ năng tốt về quản lý, điều hành, báo cáo, 

xây dựng kế hoạch, đánh giá, đào tạo và  giám sát 

nhân viên. 

 Thành  thạo tiếng Anh và các phần mềm tin học 

văn phòng word, excel, powpoint, các phần mềm 

quản lý sản xuất,… 

 Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong 

ngành sản xuất Vàng, Bạc, Đá Quý, Trang sức. 

 Nam, tuổi từ 37– 45 

 Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, chính 

xác 

 Có sự gắn bó trung thành với Tập 

đoàn. 

 Có trách nhiệm, tâm huyết và 

nhiệt tình trong công việc. 

 Tác phong làm việc chủ động, 

chuyên nghiệp, khoa học. 

 Có khả năng chịu được áp lực cao 

trong công việc. 

 25.000.000 - 

45.000.000  

(VNĐ) 

2 
GIÁM ĐỐC 

NHÀ HÀNG  

 Thực hiện việc xây dựng kế hoạch kinh 

doanh và triển khai kế hoạch đảm bảo chỉ 

tiêu doanh thu, lợi nhuận của các nhà 

hàng. 

 Thực hiện xây dựng, đề xuất các chương 

trình bán hàng, chăm sóc khách hàng theo 

từng sự kiện giai đoạn cụ thể. 

 Tiếp nhận và giải quyết mọi ý kiến, khiếu 

nại của Khách hàng. 

 Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của hệ 

thống nhà hàng nhằm đảm bảo tiết kiệm 

mọi nguồn lực được giao. 

 Quản lý huấn luyện đào tạo cho nhân viên 

Nhà hàng quy cách phục vụ, tiêu chuẩn 

phục vụ hàng ngày hoặc trong các chương 

trình sự kiện đặc biệt của các Nhà hàng.  

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Quản 

trị Du lịch Khách sạn, Nhà hàng,… 

 Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm Giám 

đốc/Tổng Quản lý/Quản lý tại các nhà hàng, 

khách sạn 3 sao trở lên.  

 Có kỹ năng tốt về quản lý, điều hành, báo cáo, 

xây dựng kế hoạch, đánh giá, đào tạo và  giám sát 

nhân viên. 

 Có tầm nhìn chiến lược về mô hình hoạt động 

kinh doanh Nhà hàng, Khách sạn, Du lịch. 

 Thành  thạo tiếng Anh và các phần mềm tin học 

văn phòng word, excel, powpoint, phần mềm 

quản lý nhà hàng,… 

 Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong 

các nhà hàng Á, Trung Hoa, Việt,… 

 Nam/nữ, tuổi từ 36 - 45 

 Giọng nói, khuôn mặt và ngoại 

hình ưa nhìn phù hợp với ngành 

dịch vụ khách hàng (nam cao tối 

thiểu 1m70, nữ tối thiểu 1m60). 

 Khả năng giao tiếp, thuyết phục 

khách hàng khéo léo. 

 Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ. 

 Chịu được áp lực trong công việc, 

có sự gắn bó ổn định lâu dài với 

Tập đoàn. 

 Có trách nhiệm, tâm huyết và 

nhiệt tình trong công việc. 

 Tác phong làm việc chủ động, 

chuyên nghiệp, khoa học. 

 28.000.000 - 

40.000.000 

(VNĐ) 
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GIÁM ĐỐC 

BÁN BUÔN 

 Tổ chức triển khai công tác bán buôn 

Trang sức của hệ thống trên toàn quốc. 

 Xây dựng và đề xuất các chương trình 

xúc tiến bán hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu 

doanh số được giao. 

 Thực hiện khảo sát và mở rộng thị trường 

bán buôn tại các địa bàn trong cả nước, 

đặc biệt là khu vực miền Bắc. 

 Cân đối và lên kế hoạch bán hàng theo 

từng giai đoạn, từng chương trình cụ thể 

nhằm đảm bảo đạt doanh thu bán hàng 

được giao. 

 Quản lý, điều hành toàn bộ đội ngũ nhân 

sự của phòng Bán buôn Trang sức Tập 

đoàn. 

 Chỉ đạo, kiểm tra công tác bán buôn tại 

các tỉnh miền Trung và miền Nam. 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản 

trị Kinh doanh, Marketing, Tài chính hoặc các 

ngành học có liên quan 

 Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm Giám đốc 

Kinh doanh/Giám đốc Bán hàng/Giám đốc 

vùng, miền tại các Tập đoàn, Công ty tối thiểu 

200 CBNV trở lên. 

 Có khả năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức 

triển khai công việc chuyên nghiệp hiệu quả. 

 Có kỹ năng tốt về lập kế hoạch, xây dựng mục 

tiêu, điều hành xử lý và giải quyết tình huống. 

 Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, định 

vị tốt về thị trường và khách hàng. 

 Có kinh nghiệm quản lý Bán buôn quy mô lớn 

(vùng, miền,..) 

 Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh 

 Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng 

word, excel, powpoint, phần mềm bán hàng, phần 

mềm vẽ sơ đồ, lưu đồ,... 

 Nam, tuổi từ 35 – 45 

 Ngoại hình cân đối, khuôn mặt ưa 

nhìn (chiều cao tối thiểu 1m70 trở 

lên). 

 Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, chủ 

động, độc lập trong công việc. 

 Khả năng giao tiếp, thuyết phục 

khách hàng khéo léo.  

 Có khả chịu được áp lực cao. 

 Trung thực, chân thành, nhiệt tình 

và cởi mở. 

 Tác phong làm việc chuyên 

nghiệp hiệu quả. 

 Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc 

trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, 

trang sứcvà kim cương. 

   30.000.000 

– 40.000.000  

(VNĐ) 

4 
GIÁM ĐỐC 

BÁN LẺ 

 Tổ chức triển khai công tác bán lẻ Trang 

sức của hệ thống trên toàn quốc. 

 Xây dựng và đề xuất các chương trình 

xúc tiến bán hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu 

doanh số được giao. 

 Thực hiện khảo sát và mở rộng các Trung 

tâm bán lẻ tại các địa bàn trong cả nước, 

đặc biệt là khu vực miền Bắc. 

 Cân đối và lên kế hoạch bán hàng theo 

từng giai đoạn, từng chương trình cụ thể 

nhằm đảm bảo đạt doanh thu bán hàng 

được giao. 

 Quản lý, điều hành toàn bộ đội ngũ nhân 

sự của phòng Bán  lẻ Trang sức Tập đoàn. 

 Chỉ đạo, kiểm tra công tác bán lẻ tại các 

tỉnh miền Trung và miền Nam. 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản 

trị Kinh doanh, Marketing, Tài chính hoặc các 

ngành học có liên quan 

 Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm Giám đốc 

Kinh doanh/Giám đốc Bán hàng tại các Tập 

đoàn, Công ty tối thiểu 200 CBNV trở lên. 

 Có khả năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức 

triển khai công việc chuyên nghiệp hiệu quả. 

 Có kỹ năng tốt về lập kế hoạch, xây dựng mục 

tiêu, điều hành xử lý và giải quyết tình huống. 

 Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, định 

vị tốt về thị trường và khách hàng. 

 Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. 

 Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng 

word, excel, powpoint, phần mềm bán hàng, phần 

mềm vẽ sơ đồ, lưu đồ,... 

 Nam, tuổi từ 35 – 45 

 Ngoại hình cân đối, khuôn mặt ưa 

nhìn (chiều cao tối thiểu 1m70 trở 

lên). 

 Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, chủ 

động, độc lập trong công việc. 

 Khả năng giao tiếp, thuyết phục 

khách hàng khéo léo.  

 Có khả chịu được áp lực cao. 

 Trung thực, chân thành, nhiệt tình 

và cởi mở.Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp hiệu quả. 

 Có kinh nghiệm quản lý Phân 

phối Bán lẻ của các chuỗi thời 

trang cao cấp như quần áo, đồng 

hồ, mỹ phẩm,..quy mô lớn  

   30.000.000 

– 40.000.000  

(VNĐ) 
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GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM 

DU LỊCH 

 Tổ chức triển khai công tác kinh doanh du 

lịch của hệ thống trên toàn quốc. 

 Tổ chức và điều phối các hoạt động kinh 

doanh du lịch ở trong và ngoài nước 

 Điều hành các tour du lịch, bao gồm cả 

việc điều hành trực tiếp tại điểm đến của 

tour 

 Xây dựng các sản phẩm phát triển kinh 

doanh du lịch, các chương trình, sự kiện, 

hội nghị, hội chợ, hội thảo về du lịch 

 Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, phân loại 

thị trường du lịch ở trong nước và ở nước 

ngoài, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính 

sách phát triển thị trường, sản phẩm du 

lịch cùng với các ngành dịch vụ khác của 

Tập đoàn bao gồm Nhà hàng, Spa 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế Du 

lịch, Quản trị Du lich, Văn hóa Du lịch,… 

 Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm Giám 

đốc/Trưởng phòng/Trưởng Trung tâm điều 

hành du lịch tại các Tập đoàn, Công ty Du lịch, 

Công ty Lữ hành tối thiểu 200 CBNV trở lên. 

 Có khả năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức 

triển khai công việc chuyên nghiệp hiệu quả. 

 Có kỹ năng tốt về lập kế hoạch, xây dựng mục 

tiêu, điều hành xử lý và giải quyết tình huống. 

 Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, định 

vị tốt về thị trường du lịch. 

 Có kinh nghiệm chuyên sâu về điều hành, hướng 

dẫn viên hoặc kinh doanh các tour nội địa 

 Sử dụng thành thạo tiếng Anh. 

 Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng 

word, excel, powpoint, phần mềm bán hàng, phần 

mềm vẽ sơ đồ, lưu đồ,... 

 Nam, tuổi từ 35 – 45 

 Ngoại hình cân đối, khuôn mặt ưa 

nhìn (chiều cao tối thiểu 1m70 trở 

lên). 

 Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, chủ 

động, độc lập trong công việc. 

 Khả năng giao tiếp, thuyết phục 

khách hàng khéo léo.  

 Có khả chịu được áp lực cao. 

 Trung thực, chân thành, nhiệt tình 

và cởi mở. 

 Tác phong làm việc chuyên 

nghiệp hiệu quả. 

 Có hiểu biết về các dịch vụ trong 

du lịch như khách sạn, xe, nhà 

hàng, các hình thức phương tiện 

giao thông 

 Có mối quan hệ tốt với các đơn 

vị, đối tác đơn vị lữ hành du lịch 

   20.000.000 

– 35.000.000  

(VNĐ) 

6 
KỸ SƯ 

TRƯỞNG 

TÒA NHÀ 

 Phụ trách và quản lý toàn bộ cơ sở hạ 

tầng tòa nhà, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật 

(tòa nhà 18 tầng). 

 Xử lý và giải quyết mọi vấn đề liên quan 

đến công tác vận hành và sử dụng các hệ 

thống kỹ thuật của tòa nhà. 

 Thiết lập và kiểm soát việc thực hiện các 

quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

M&E tòa nhà, các quy trình xử lý tình 

huống khẩn cấp, các tiêu chuẩn an toàn 

lao động, vệ sinh môi trường, PCCC… 

 Lập phương án kiểm tra, bảo trì, sửa chữa 

các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. 

 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động của hệ thống kỹ thuật Tòa nhà 

nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành. 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, 

M&E, điện – điện tử, điện tự động hóa. 

 Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm giữ vị trí Kỹ sư 

trưởng hoặc Trưởng phòng kỹ thuật của các tòa 

nhà, đặc biệt là tòa nhà TTTM (tòa nhà tối thiểu 

15 tầng). 

 Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát công 

việc. 

 Xử lý tình huống nhanh nhạy, đào tạo nhân viên 

tốt.  

 Giao tiếp Tiếng Anh tốt, khả năng đọc hiểu các 

tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.  

 Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng 

word, excel, powpoint, phần mềm vẽ sơ đồ, lưu 

đồ,... 

 Nam, tuổi từ 38 – 45, cao tối 

thiểu 1m70 trở lên 

 Tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát 

 Trách nhiệm, trung thực, có sự ổn 

định lầu dài và gắn bó với nghề 

  20.000.000 

– 30.000.000 

VNĐ 



 
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ QUẢN LÝ CỦA TẬP ĐOÀN 

 

7 

TRƯỞNG 

PHÒNG 

TRUYỀN 

THÔNG & SỰ 

KIỆN 

 Thiết lập và đề xuất xây dựng các ý tưởng 

Truyền thông trên mọi phương tiện cho 

từng chương trình Truyền thông cụ thể 

của Tập đoàn 

 Trực tiếp triển khai thực hiện các công 

công tác Truyền thông và Sự kiện theo kế 

hoạch chung của Tập đoàn. 

 Thiết lập và tạo mối quan hệ tốt với các 

đơn vị tổ chức Truyền thông bao gồm các 

cơ quan Truyền thông, các Báo đài, Báo 

hình,… 

 Trực tiếp biên tập tin tức, bài viết liên 

quan đến công tác Truyền thông 

 Quản lý, giám sát định hướng nội dung và 

hình ảnh cho hoạt động Truyền thông trên 

website và các kênh Truyền thông khác 

 Tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan báo 

đài, báo ảnh, truyền hình,… 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quan hệ công 

chúng, Marketing, Quản trị Truyền thông, Truyền 

thông Văn hóa, Báo chí và các ngành có liên 

quan. 

 Tối thiểu 5 năm  kinh nghiệm ở vị  trí Giám 

đốc/Trưởng phòngTruyền thông & Sự kiện của 

các doanh nghiệp, công ty có quy mô từ 150 

CBNV trở lên. 

 Thông thạo về các hoạt động Truyền thông 

và/hoặc Tổ chức Sự kiện. 

 Có kỹ năng quản lý, sắp xếp tổ chức triển khai 

công việc tốt. 

 Khả năng tiếp nhận và phát triển ý tưởng tốt. 

 Có khả năng giao tiếp đọc hiểu bằng tiếng Anh 

tốt. 

 Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng 

word, excel, powpoint, phần mềm vẽ sơ đồ, lưu 

đồ,... 

 Nữ, tuổi từ 30 – 40 

 Chỉ xét tuyển các ứng viên đã 

kết hôn và có 2 con trở lên.  

 Ngoại hình  khá, chiều cao tối 

thiểu 1m60 trở lên. 

 Có phong cách thời trang, giọng 

nói hay 

 Thông minh, hoạt bát, năng động 

 Sáng tạo và nhiều ý tưởng mới 

 Tác phong làm việc nhanh nhẹn, 

hoạt bát và chuyên nghiệp 

 Có giọng nói hay, truyền cảm, có 

kinh nghiệm/năng khiếu làm MC 

  15.000.000 

– 25.000.000 

VNĐ 
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TRƯỞNG 

PHÒNG 

MARKETING 

VÀ KINH 

DOANH 

TRỰC 

TUYẾN 

 Xây dựng ý tưởng, đề xuất ý tưởng và 

triển khai các chương trình marketing đặc 

biệt là các chương trình marketing trực 

tuyến cho từng mảng kinh doanh của Tập 

đoàn bao gồm Trang sức, Nhà hàng, Du 

lịch, Bất động sản,… 

 Thực hiện việc triển khai kinh doanh bán 

hàng trực tuyến các sản phẩm trang sức 

bao gồm: cập nhật danh mục sản phẩm, 

giá bán, giá ưu đãi, các chương trình 

marketing, tiếp nhận và theo dõi đơn 

hàng… 

 Quản trị các nội dung trên hệ thống 

website hiện tại của Tập đoàn. 

 Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có 

liên quan cùng triển khai thực hiện các 

chiến dịch Marketing chung. 

 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, 

Quản trị Kinh doanh, Thương mại, Thương mại 

Điện tử...và các ngành có liên quan. 

 Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm Giám 

đốc/Trưởng phòng Marketing tại các công ty có 

quy mô từ 150 CBNV trở lên. 

 Thông thạo về các hoạt động Marketing, đặc biệt 

là marketing trực tuyến. Có nhiều kinh nghiệm 

với hoạt động như: sales online, online telesales, 

social activities. 

 Có kỹ năng quản lý, sắp xếp tổ chức triển khai 

công việc tốt.  

 Khả năng tiếp nhận và phát triển ý tưởng tốt. 

 Có khả năng giao tiếp đọc hiểu bằng tiếng Anh 

tốt. 

 Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng 

word, excel, powpoint, phần mềm bán hàng, vẽ 

sơ đồ,...và các phần mềm chuyên dụng khác. 

 Nam, tuổi từ 32 – 40 

 Ngoại hình cân đối 

 Có nhiều ý tưởng sáng tạo hay 

 Trung thực, thật thà, nhiệt tình, 

trách nhiệm cao với công việc 

 Tác phong làm việc chuyên 

nghiệp và hiệu quả. 

 Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu và 

sinh sống tại Hà Nội từ nhỏ. 

  15.000.000 

– 25.000.000 

VNĐ 
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TRƯỞNG 

PHÒNG MUA 

HÀNG 

 Chịu trách nhiệm thực hiện mọi hoạt động 

liên quan đến công tác mua và cung ứng 

hàng hóa, thực phẩm, nguyên liệu, vật tư 

kỹ thuật, ấn phẩm marketing và các thiết 

bị CCDC phục vụ cho mọi hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của Tập đoàn. 

 Thực hiện việc tìm kiếm lựa chọn đối tác, 

các nhà cung cấp hàng hóa, thực phẩm, 

nguyên liệu, vật tư, kỹ thuật có chất lượng 

và uy tín đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ 

yêu cầu của các Bộ phận. 

 Đảm bảo việc mua và cung cấp hàng hóa  

một cách chuyên nghiệp, cụ thể, chính 

xác và minh bạch. 

 Thường xuyên tìm hiểu nắm bắt tình hình 

thị trường để kịp thời có những đề xuất 

điều chỉnh phù hợp trong công tác mua 

hàng đảm bảo công tác mua hàng chất 

lượng và hiệu quả. 

 Tư vấn tham mưu hướng dẫn các Bộ phận 

về công tác mua hàng. 

 Tạo mối quan hệ tốt và mở rộng quan hệ 

với bạn hàng, nhà cung cấp cho mọi lĩnh 

vực hàng hóa. 

 Tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành về Quản trị, 

Kinh tế,…và các ngành khác có liên quan.  

 Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm giữ vị trí Giám 

đốc/Trưởng phòng Mua hàng tại các Tập đoàn, 

công ty có quy mô tương tự và có tối thiểu 100 

CBNV trở lên. 

 Thông thạo và có nhiều kinh nghiệm về công tác 

mua hàng thực phẩm cho nhà hàng, vật tư cho kỹ 

thuật, ấn phẩm cho Truyền thông Quảng cáo. 

 Có kỹ năng quản lý, sắp xếp tổ chức triển khai 

công việc tốt. 

 Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt 

 Có khả năng giao tiếp đọc hiểu bằng tiếng Anh 

tốt. 

 Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng 

word, excel, powpoint, phần mềm vẽ sơ đồ, lưu 

đồ,... 

 Nữ, tuổi từ 35 – 45 

 Ngoại hình cân đối 

 Chỉ xét tuyển các ứng viên đã kết 

hôn và có 2 con trở lên.  

 Không nói ngọng, nói lắp, tiếng 

địa phương. 

 Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động, độc lập 

trong công việc 

 Trung thực, chân thành, nhiệt tình 

và trách nhiệm cao. 

 Có sự gắn bó ổn định lau đài 

trong công việc.  

 Tác phong làm việc chuyên 

nghiệp 

  20.000.000 

– 30.000.000 

VNĐ 
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BẾP 

TRƯỞNG 

BẾP Á 

 Lên thực đơn, xây dựng, quản lý cost, 

quản lý chất lượng món ăn của đội ngũ 

nhân viên, đảm bảo yêu cầu chất lượng, 

đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 

 Đưa ra các phương pháp cải tiến chất 

lượng, tiết kiệm chi phí 

 Khảo sát, nắm bắt thị hiếu ăn uống của 

khách hàng trên thị trường 

 Phân công, quản lý, kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn, đào tạo, động viên nhân viên 

làm việc hiệu quả. 

 Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp nấu ăn, quản lý 

nhà hàng, khách sạn hoặc các ngành có liên quan.  

 Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm giữ vị trí Tổng 

Bếp trưởng/Bếp trưởng của các Nhà hàng Á trong 

khách sạn  tối thiểu 3 sao trở lên  

 Có nghiệp vụ chuyên sâu về công tác quản lý bếp 

đặc biệt là các bếp Á. 

 Có nhiều ý tưởng, sáng tạo trong việc chế biến 

món ăn. 

 Có kỹ năng quản lý, sắp xếp tổ chức triển khai 

công việc tốt. 

 Có thể sử dụng các phần mềm tin học văn phòng 

word, excel, 

 Nam, tuổi từ 36 đến 45 

 Ngoại hình phù hợp 

 Có niềm đam mê với các món 

ăn và tâm huyết xây dựng hệ 

thống Bếp chuyên nghiệp 

 Trung thực, chân thành, nhiệt 

tình, cởi mở 

 Tác phong chuyên nghiệp 

  25.000.000 – 

30.000.000 

VNĐ 
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PHÓ PHÒNG 

PHỤ TRÁCH 

CÔNG TÁC 

TUYỂN 

DỤNG 

 Xây dựng kế hoạch và ngân sách tuyển 

dụng nhân sự theo định kỳ 

tháng/quý/năm. 

 Trực tiếp xây dựng các phương pháp và 

các hình thức tuyển dụng cụ thể. 

 Trực tiếp xây dựng các quy định, quy 

trình và các biểu mẫu liên quan đến công 

tác tuyển dụng. 

 Trực tiếp xây dựng các tiêu chí tuyển 

dụng và các phương pháp đánh giá kết 

quả tuyển dụng theo từng cấp nhân sự cụ 

thể. 

 Thực hiện việc khảo sát, tìm hiểu và đánh 

giá về thị trường tuyển dụng nhằm đưa ra 

các chương trình tuyển dụng phù hợp hiệu 

quả. 

 Tổng hợp phân tích đánh giá các đơn vị 

tuyển dụng theo định kỳ và đề xuất lựa 

chọn các đơn vị tuyển dụng phù hợp, hiệu 

quả, chất lượng và đảm bảo tiết kiệm chi 

phí. 

 Tham mưu và hỗ trợ Trưởng phòng Nhân 

sự trong công tác quản lý nhân sự nói 

chung và công tác phân công công việc 

trong phòng nhân sự nói riêng. 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân 

lực, Quản lý Nguồn nhân lực, Khoa học Quản 

lý,.. hoặc các ngành học có liên quan. 

 Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm giữ vị trí Trưởng 

(phó) phòng Nhân sự Trưởng (Phó)/Ban Tuyển 

dụng hoặc Trưởng nhóm Tuyển dụng tại các Tập 

đoàn, Công ty có quy mô tối thiểu 200 CBNV trở 

lên. 

 Thông thạo và có nhiều kinh nghiệm về công tác 

tuyển dụng nhân sự. 

 Có kỹ năng quản lý, sắp xếp tổ chức triển khai 

công việc tốt. 

 Khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt 

 Có khả năng giao tiếp đọc hiểu bằng tiếng Anh 

tốt. 

 Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng 

word, excel, powpoint, phần mềm vẽ sơ đồ, lưu 

đồ,... 

 Nam, tuổi từ 35 – 40 

 Ngoại hình cân đối, cao tối 

thiểu 1m70 trở lên. 

 Không nói ngọng, nói lắp, 

giọng địa phương. 

 Hiểu ý và nắm bắt công việc 

nhanh, tư duy nhạy bén. 

 Chịu được áp lực cao trong 

công việc đặc biệt áp lực về số 

lượng và chất lượng tuyển 

dụng 

 Tác phong làm việc chuyên 

nghiệp 

 Có thể đi công tác 

15.000.000 – 

20.000.000 

VNĐ 
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QUẢN 

ĐỐC/PHÓ 

QUẢN ĐỐC 

XƯỞNG CHẾ 

TÁC 

 Tổ chức tốt công tác quản lý, kiểm tra, 

kiểm soát các kho thành phẩm, bán thành 

phẩm, nguyên vật liệu...theo tiêu chuẩn 

5S  

 Kiểm soát chất lượng từng đơn hàng, đảm 

bảo tỷ lệ hàng đi thẳng theo đúng quy 

định. 

 Tham mưu xây dựng và phối hợp cải tiến 

các quy trình sản xuất, quy trình có liên 

quan đến lĩnh vực nhân sự tại nhà máy 

theo tiêu chuẩn ISO – 9001:2008 

 Hỗ trợ quản lý, điều hành và sắp xếp cơ 

cấu tổ chức, định biên nhân sự tại xưởng 

 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên 

quan đến Sản xuất, kỹ thuật, Quản trị Kinh doanh, 

Quản trị Hệ thống… 

 Có tối thiểu 8 năm làm Quản đốc (Phó) Quản 

đốc/Trưởng (Phó) phòng Kế hoạch Sản xuất 

tại các Tập đoàn, Công ty, Nhà máy có tối 

thiểu 300 CBNV trở lên 

 Thông thạo và có nhiều kinh nghiệm về công tác 

xây dựng kế hoạch, theo dõi kế hoạch sản xuất, 

quản lý nhân sự,… 

 Có kỹ năng quản lý, sắp xếp tổ chức triển khai 

công việc tốt. 

 Có khả năng giao tiếp đọc hiểu bằng tiếng Anh 

 Nam, tuổi từ 33 - 42 

 Cẩn thận, tỉ mỉ, độc lập 

 Nhiệt tình, trung thành, cởi mở 

 Tác phong chuyên nghiệp, 

chững chạc 

 Ưu tiên ứng viên đã hoạt động 

trong ngành sản xuất Vàng, 

Bạc, Đá Quý, Trang sức 

 10.000.000 – 

20.000.000 

VNĐ 
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theo tiêu chuẩn: tinh gọn, khoa học, và 

hiệu quả, không để tình trạng bị động về 

nhân sự 

tốt. 

 Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng 

word, excel, powpoint, phần mềm vẽ sơ đồ, lưu 

đồ,... 

 

 CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ: 

1. Lương, thưởng: 

- Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên + các phụ cấp khác tùy theo từng vị trí cụ thể 

- Lương tháng 13 bằng tối thiểu bằng 1 tháng lương hiện hưởng. 

- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9… 

- Thưởng kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm. Thưởng đột xuất theo từng chương trình sự 

kiện chung của Tập đoàn và/hoặc theo thành tích đặc biệt và/hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc. 

2. Chế độ đãi ngộ khác:  

- Được đóng BHXH ngay sau kết thúc thời gian thử việc, mức lương đóng BHXH theo thang bảng lương BHXH riêng của 

Tập đoàn, không đóng BHXH theo mức lương chính. 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ khác như BHYT, BH thân thể (24/24), thăm hỏi ốm đau, tai nạn, hiếu hỉ…và các 

ngày Lễ Tết khác. 

- Được hưởng chế độ đãi Khám chữa bệnh đặc biệt biệt dành cho Nhân viên có thâm niên, các cấp Quản lý và người thân của 

cấp Quản lý tại các bệnh viện có uy tín của Hà Nội như Vinmec, Việt Pháp, Hồng Ngọc, Đại học Y… 

- Thường xuyên có các hoạt động ngoại khóa, văn thể mỹ dành cho CBNV. 

3. Thời gian và môi trường làm việc: 

- Thời gian làm việc:   

+ Theo Hành chính: 8h30-17h30 từ thứ 2 đến hết trưa thứ 7 

+ Theo ca gãy: 10h00 – 14h00 và từ 17h00 – 22h00, 1 ngày nghỉ/ tuần (áp dụng với các vị trí thuộc BP Nhà hàng) 

- Có nhiều cơ hội được phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, nhân văn cao, thân thiện và cởi 

mở. 


