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12 
KIẾN 

TRÚC SƯ 

 Thiết kế ý tưởng, thiết kế thi công, phân chia 

mặt bằng chi tiết cho Văn phòng, các Trung 

tâm Thương mại của Tập đoàn trên toàn hệ

thống. 

 Thiết kế kiến trúc, nội thất cho các địa điểm, 

mặt bằng cần cải tạo sửa chữa để chuyển đổ

công năng, mục đích sửa dụng khi có nhu cầu.

 Thiết kế các công cụ dụng cụ phục vụ cho 

kinh doanh của các Trung tâm như quầy tủ

giá kệ, bảng biển,… 

 Lên ý tưởng và triển khai thực hiện việc décor 

cho các Trung tâm kinh doanh, nhà hàng, văn 

phòng,… 

13 
KỸ SƯ TỰ 

ĐỘNG 
HÓA 

 Hướng dẫn, vận hành, sử dụng về thiết bị điện 

tử dân dụng, hệ thống tự động hóa 

 Kiểm soát và xử lý các sự cố về điện, hệ

thống tự động hóa. 

 Phối hợp làm việc với nhà thầu để lắp đặ

hoặc sửa chữa các thiết bị. 
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thi công, phân chia 

òng, các Trung 

ệ 

m, 

ổi 

u. 

cho 

ủ, 

c décor 

cho các Trung tâm kinh doanh, nhà hàng, văn 

 Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành 

kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế công trình 

hoặc các ngành có liên quan 

 05 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn, thiết 

kế hoặc quản lý, giám sát thiết kế 

 Tổ chức sắp xếp triển khai công việc chuyên 

nghiệp 

 Giao tiếp, thương lượng tốt 

 Thành thạo các phần mềm: Sketchup, 3D max, 

photoshop, Autocad, Microsoft office,… 

 Thiết kế ý tưởng nhanh, độc đáo và thực tế 

 Phương pháp thể hiện sáng tạo 

 Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc 

trong các công ty kiến trúc và xây dựng 

 Thành thạo Sketchup và 3D max 

 Nam, tuổi từ 32 đ

 Tác phong chữ

phong cách chuyên 

nghiệp 

 Trung thực, chân thành, 

nhiệt tình và cở

 Chịu được áp lự

n 

ệ 

ặt 

 Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Tự động 

hóa, thiết bị điện tử dân dụng hoặc các ngành có 

liên quan 

 02 năm làm việc tại vị trí tương đương 

 Nắm bắt vấn đề nhanh nhạy 

 Xử lý tình huống kịp thời, chính xác cao 

 Có khả năng đọc, dịch Tiếng Anh chuyên ngành 

 Sử dụng được tin học văn phòng 

 Nam, tuổi từ 25 đ

 Cẩn thận, tỉ mỉ,chính xác

 Có sáng tạo, nhi

kiến trong công vi
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32 đến 45 

ững chạc, 

phong cách chuyên 

c, chân thành, 

ởi mở 

ực cao 

Hành 
chính 

20.000.000 – 
25.000.000 

VNĐ 

25 đến 38 

,chính xác 

o, nhiều sáng 

n trong công việc 

Kỹ thuật 
8.000.000 – 
12.000.000 

VNĐ 
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14 

CHUYÊN 
VIÊN TIỀN 
LƯƠNG & 
CHẾ ĐỘ 

(C&B) 

 Trực tiếp thực hiện công tác tập hợp chấm 

công, làm lương, thưởng cho CBNV toàn Tập 

đoàn. 

 Trực tiếp đảm nhận công tác Bảo hiểm bao 

gồm: đối chiếu tăng – giảm, cấp – sửa – chố

sổ BHXH, thẻ BHYT, thanh toán các chế độ

cho NLĐ, giải quyết tồn đọng và các vấn đề

phát sinh liên quan. 

 Đảm nhận và phối hợp giải quyết các chế độ

Bảo hiểm đặc biệt dành cho CBNV Tập đoàn, 

hướng dẫn, giám sát việc thực hiện chế độ

này tại các Chi nhánh. 

 Tiếp nhận và giải quyết cho CBNV nghỉ việc 

 Trực tiếp soạn thảo và sửa đổi các quy trình, 

quy định liên quan đến chuyên môn. 

15 

NHÂN 
VIÊN 
HÀNH 
CHÍNH 

 Thực hiện các công tác hành chính, văn thư: 

bảo quản con dấu và đóng dấu , cấp phát văn 

phòng phẩm, chuẩn bị cho các cuộc họp, lịch 

công tác của BLĐ,… 

 Soạn thảo các văn bản như thông báo, tờ 

trình, quyết định liên quan đến các hoạt động 

chung của phòng. 

 Thực hiện việc tiếp nhận và giao chuyển công 

văn tài liệu liên quan. 

 Giải quyết các công việc khác theo yêu cầu 

chỉ đạo trực tiếp của Ban Lãnh đạo.  
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m 

p 

m bao 

ốt 

ộ 

ề 

ộ 

p đoàn, 

ộ 

 

i các quy trình, 

 Tốt nghiệp các trường ĐH chuyên ngành Quản trị 

Nhân lực, Quản lý lao động, Tiền lương – Tiền 

công, QTKD…hoặc các ngành liên quan 

 Có tối thiểu 03 năm đảm nhận vị trí tương 

đương 

 Có nghiệp vụ chuyên môn sâu về Nhân sự, đặc 

biệt về tiền lương và bảo hiểm 

 Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel 

(yêu cầu bắt buộc) 

 Tổ chức sắp xếp công việc khoa học, hợp lý 

 Ưu tiên ứng viên đã làm tại các Doanh nghiệp có 

quy mô 1000 CBNV trở lên 

 Nữ, tuổi từ 25 đ

 Trách nhiệm cao, ch

động, làm việc đ

chịu được áp l

trong công việc

 Nhiệt tình, trung th

mỉ, cẩn thận, chính xác 

cao trong công vi

ác công tác hành chính, văn thư: 

p phát văn 

ch 

ờ 

ến các hoạt động 

ển công 

ầu 

 Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Quản trị 

văn phòng, Hành chính, văn thư – lưu trữ… 

 Có tối thiểu 03 năm làm việc tại vị trí tương 

đương 

 Giao tiếp tốt, biết quan sát và nắm bắt, hiểu ý 

nhanh, biết cách phối hợp công việc với các 

phòng ban 

 Có kỹ năng xếp đặt công việc khoa học. 

 Luôn có tinh thần học hỏi, cầu thị. 

 Thành thạo tin học văn phòng 

 Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh 

 Nữ, cao 1,6m tr

ngoại hình khá, 

từ 25 đến 35 (ưu tiên đ

có gia đình và 

con cái) 

 Nhiệt tình, trách nhi

cao, không ngạ

 Chịu được áp l

trong công vi

việc độc lập, nhanh 

nhẹn 

 Khéo léo, cẩn th

 Mong muốn gắ

dài. 
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25 đến 40 

m cao, chủ 

c độc lập, 

c áp lực cao 

c 

t tình, trung thực, tỉ 

n, chính xác 

cao trong công việc. 

Hành 
chính 

9.000.000 – 
11.000.000 

VNĐ 

, cao 1,6m trở lên, 

i hình khá, tuổi đời 

n 35 (ưu tiên đã 

ình và ổn định 

t tình, trách nhiệm 

ại việc 

c áp lực cao 

trong công việc, làm 

p, nhanh 

n thận, tỉ mỉ 

ắn bó lâu 

Hành 
chính 

5.000.000 – 
7.000.000 

VNĐ 
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CHUYÊN 
VIÊN 

THIẾT KẾ 
TRANG 

SỨC 

 Thiết kế ý tưởng sản phẩm trang sức, các bộ

sưu tập Trang sức. 

 Trực tiếp vẽ Sketch 2D 

 Trực tiếp vẽ 3D bằng các phần mềm Matrix/ 

Rhinoceros 

17 

CHUYÊN 
VIÊN 

QUAN HỆ 
KHÁCH 
HÀNG 

 Phụ trách công tác tìm kiếm, liên hệ, chăm 

sóc khách hàng thuộc hệ thống: Nhà hàng, 

Spa cao cấp của Tập đoàn. 

 Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ của 

nhà hàng, Spa giải đáp thắc mắc, tư vấn, cung 

cấp các thông tin về các chương trình khuyến 

mại, ưu đãi,… 

18 

CHUYÊN 
VIÊN 
KINH 

DOANH 
TRANG 

SỨC CAO 
CẤP 

 Lập báo cáo định kỳ về tình hình hàng  hóa 

cao cấp và khi có yêu cầu. 

 Theo dõi các hóa đơn hàng Trang sức cao cấp 

trong toàn hệ thống. 

 Nhận và soát xét các hóa đơn hàng Trang sức.

 Làm giá cả, tem mác hàng Trang sức. 

 Quản lý và kiểm soát mặt hàng được giao, 
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ộ 

m Matrix/ 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế 

Trang sức tại ĐH Mỹ thuật Công nghiệp 

 Có Tối thiểu 02 năm làm việc đúng chuyên 

ngành 

 Có hiểu biết chuyên sâu về nghề 

 Tư duy nhạy bén, nắm bắt xu hướng, ý tưởng tốt 

 Thành thạo các phần mềm chuyên môn 

 Có khả năng sáng tạo, làm việc độc lập 

 Tuổi từ 24 đến 40

 Có gout thẩm m

tư duy sáng tạo

 Chịu được áp l

việc cao 

 

, chăm 

Nhà hàng, 

a 

n, cung 

n 

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, 

QTKD, Thương mại, hoặc các ngành có liên quan 

 02 năm làm việc tại vị trí tương đương 

 Chuyên môn sâu về công tác quan hệ khách 

hàng 

 Sắp xếp, tổ chức công việc khoa học 

 Tư duy nhạy bén 

 Thương lượng, thuyết phục khá 

 Tiếng Anh trình độ C trở lên 

 Thành thạo tin học văn phòng 

 Ưu tiên có kinh nghiệm làm dịch vụ chăm sóc 

khách hàng cho hệ thống dịch vụ Nhà hàng, 

Khách sạn 3 sao trở lên 

 Ngoại hình ưa nh

từ 24 đến 35 

 Nhiệt tình, năng đ

sáng tạo, nhiều ý t

 Chịu được áp l

việc cao 

 Phong cách chuyên 

nghiệp  

tình hình hàng  hóa 

p 

c. 

c giao, 

 Tốt nghiệp Đại học các khối Kinh tế, Quản lý,.. 

hoặc các ngành có liên quan.  

 02 năm trong công tác kinh doanh, quản lý 

hàng hóa tại các DN có quy mô 1000 CBNV trở 

lên và có hệ thống kinh doanh trải rộng trên 

nhiều tỉnh thành. 

 Giao tiếp, thuyết phục tốt 

  Tổng hợp, phân tích vấn đề logic, khoa học 

 Ngoại hình khá, tu

24 đến 35 

 Trung thực, th

cẩn thận, tỉ mỉ 

 Có trách nhi

trong công việc

 Tác phong làm vi

nhanh nhẹn, năng đ
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n 40 

m mỹ cao, 

o 

c áp lực công 
Hành 
chính 

7.000.000 – 
10.000.000 

VNĐ 

ưa nhìn, tuổi 

ăng động, 

u ý tưởng 

c áp lực công 

Phong cách chuyên 

Hành 
chính 

6.000.000 – 
8.000.000 

VNĐ 

i hình khá, tuổi từ 

c, thật thà, 

 

Có trách nhiệm cao 

c 

Tác phong làm việc 

n, năng động 

Hành 
chính 

7.000.000 – 
12.000.000 

VNĐ 
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CHỨC 
DANH 
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đảm bảo chính xác tuyệt đối 

 Tìm hiểu và đưa ra đánh giá về xu thế và th

hiếu của khách hàng sử dụng sản phẩm 

19 
LỄ TÂN 

TÒA NHÀ 

 Hướng dẫn khách hàng, đối tác đến làm việc, 

sử dụng dịch vụ tại tòa nhà tận tình, chính 

xác. 

 Giải đáp các thắc mắc cơ bản của khách hàng, 

đối tác trong chức năng, quyền hạn 

 Quan sát, phát hiện các vấn đề bất thường và 

liên hệ kịp thời với bộ phận có trách nhiệm. 

20 
NHÂN 

VIÊN BÁN 
LẺ 

 Tư vấn bán các sản phẩm vàng, bạc, đá quý, 

kim cương, trang sức cao cấp 

 Nắm bắt tâm lý và thị hiếu khách hàng. 

 Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong 

chức năng và quyền hạn  

 Phát triển, duy trì mối quan hệ với khách hàng

 Trưng bày, theo dõi, quản lý hàng hóa của 

quầy được giao 

 Thể hiện được hình ảnh, thương hiệu, uy tín 

của Tập đoàn 
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và thị 

 Tiếp thu và học hỏi, nắm bắt công việc nhanh 

 Quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học 

 Làm việc nhóm tốt 

 Thành thạo Tiếng Anh, tin học văn phòng, các 

phần mềm quản lý hàng hóa 

 Đã làm kinh doanh trong ngành Vàng bạc Đá quý 

 Đã có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản 

lý hàng hóa 

và chuyên nghiệ

 Có gout thẩm m

tế. 

c, 

n tình, chính 

a khách hàng, 

ng và 

 Tốt nghiệp THPT  

 06 tháng - 01 năm làm việc tại vị trí tương đương 

 Giao tiếp khéo léo 

 Quan sát tốt 

 Nắm bắt và giải quyết vấn đề nhạy bén 

 Có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh 

 Có thể sử dụng được Tin học văn phòng 

 Nữ, cao tối thiể

ngoại hình khá, tu

18 đến 25 

c, đá quý, 

khách hàng trong 

i khách hàng 

a 

u, uy tín 

 Tốt nghiệp THPT 

 01 năm bán hàng tại các Trung tâm thương mại 

lớn,các thương hiệu cao cấp, nổi tiếng 

 Giao tiếp, thương lượng, thuyết phục tốt 

 Giải quyết tình huống nhanh nhẹn, chủ động 

 Tiếng Anh giao tiếp 

 Hộ khẩu tại Hà Nội 

 Ngoại hình khá, nam 

cao tối thiểu 1,70m; n

cao tối thiểu 1,60m; h

sơ lý lịch rõ ràng  

 Tuổi từ 18 đ

không bị tật khúc x

mắt (cận, viễn, lo

 Giọng nói chuẩ

bị ngọng, lắp, đ

ngắn lưỡi, gi

phương 

 Yêu thích bán hàng, 

chăm sóc khách hàng

 Thật thà, trung th

trách nhiệm cao
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ệp 

m mỹ tinh 

ểu 1,60m, 

i hình khá, tuổi từ Lễ tân 
3.500.000 

VNĐ 

i hình khá, nam 

u 1,70m; nữ 

u 1,60m; hồ 

ch rõ ràng   

18 đến 28, 

t khúc xạ về 

n, loạn..) 

ẩn, không 

p, đầy lưỡi, 

i, giọng địa 

Yêu thích bán hàng, 

sóc khách hàng 

t thà, trung thực, 

m cao 

Bán lẻ 
3.4000.000 – 

4.000.000 
VNĐ 
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NHÂN 
VIÊN VẬN 

HÀNH 
THIẾT BỊ 

SẢN XUẤT 
TRANG 

SỨC 

 Trực tiếp điều khiển và vận hành máy sản 

xuất Trang sức theo đúng quy trình vận 

hành:máy phay, máy đan, máy dồn… 

 Chịu trách nhiệm giám sát quá trình hoạ

động của máy. 

 Thực hiện các quy trình kiểm tra, bảo dưỡng 

trang thiết bị hằng ngày, định kỳ.  

 Chịu trách nhiệm bảo quản, giữ gìn sạch sẽ

trang thiết bị, máy móc được giao quản lý. 

 Chủ động xử lý hoặc báo cáo kịp thời các bấ

thường, các lỗi hư hỏng của trang thiết bị. 

 Đảm bảo thực hiện tốt vệ sinh an toàn lao 

động tại nơi làm việc. 

 22, 
23 

CÔNG 
NHÂN 

XƯỞNG 
SẢN XUẤT 

TRANG 
SỨC/ 

XƯỞNG 
CHẾ TÁC 
ĐÁ QUÝ 

 Làm việc tại nhà máy sản xuất Vàng, Bạc, Đá 

quý, Kim tại các công đoạn:  

+Sửa nguội Vàng tây, Vàng ta  

+Bơm sáp, tạo sáp, sửa sáp 

+Đúc, phay, vào đá, cườm, đánh bóng sản 

phẩm 

+Mài phá, mài bóng, tạo dáng đá quý 

+Bắn dấu lên vàng, thử tuổi vàng 

+Xi, mạ sản phẩm 

+Hàn Lazer, hàn lò điện 

+Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) 
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 Tác phong chuyên 

nghiệp, năng độ

 Hòa nhã, vui vẻ

n 

n 

ạt 

ng 

ẽ 

ất 

sinh an toàn lao 

 Tốt nghiệp các trường đào tạo nghề Trung 

cấp/Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí, Điện tử, Cơ 

điện và các ngành có liên quan 

 Tối thiểu 01 năm làm ở vị trí tương đương 

 Chủ động, sáng tạo trong công việc 

 Chịu được công việc có cường độ và áp lực cao 

 Làm việc độc lập 

 Có kinh nghiệm vận hành các máy sản xuất 

Trang sức hoặc các máy CNC khác. 

 Có thể đọc hiểu các tài liệu kĩ thuật chuyên ngành 

bằng Tiếng Anh 

 Nam, sức khỏe t

từ 20 đến 35 

 Sức khỏe tốt, ch

được tiếng ồn, không 

mắc các bệnh mãn t

về đau khớp, đau lưng, 

đau đầu 

 Trung thực, nhi

trách nhiệm cao.

 Dễ thích nghi v

trường mới 

c, Đá 

n 

 Tốt nghiệp THPT 

 Đã từng làm các công việc tương tự 

 Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm 

 Nắm bắt quy trình sản xuất nhanh 

 Có khả năng học hỏi và tinh thần cầu tiến 

 Chịu được công việc có áp lực về tiến độ gấp, 

chất lượng cao 

 Đã từng làm việc trong các xưởng sản xuất vàng, 

bạc, đá quý 

 Tuổi từ 18 đến 35

 Trung thực, th

khéo léo, nhanh nh

kiên trì, tỉ mỉ 

 Sức khỏe tốt, ch

được tiếng ồn, không 

mắc các bệnh mãn t

về đau khớp, đau lưng, 

đau đầu 
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Tác phong chuyên 

ộng 

ẻ 

e tốt, tuổi 

t, chịu đựng 

n, không 

nh mãn tĩnh 

p, đau lưng, 

c, nhiệt tình, 

m cao. 

thích nghi với môi 

Hành 
chính – 
sản xuất 

5.000.000 – 
7.000.000 

VNĐ 

n 35 

c, thật thà, 

khéo léo, nhanh nhẹn, 

t, chịu đựng 

n, không 

nh mãn tĩnh 

p, đau lưng, 

Hành 
chính – 
sản xuất 

Học việc: 
2.000.000 

VNĐ 
Thợ đã có 
tay nghề: 

3.400.000 – 
8.000.000 
VNĐ (tùy 
thuộc kết 

quả thi tay 
nghề) 



CÁC VỊ TRÍ TUYỂ

TT 
CHỨC 
DANH 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

24 
NHÂN 

VIÊN AN 
NINH 

 Canh gác, trông coi tài sản thiết bị, bảo đảm 

an ninh trật tự tại mục tiêu được giao. 

 Kiểm soát lượng khách ra vào trong phạm vi 

được giao. 

 Phát hiện bất thường và báo cáo cấp trên kịp 

thời. 

 Giải quyết các phát sinh, sự cố xảy ra trong 

thẩm quyền cho phép.  

25 
NHÂN 

VIÊN NHÀ 
HÀNG 

 Làm việc tại các vị trí: Nhân viên chạy đồ

(boy), nhân viên phục vụ (order), lễ tân 

(receptionist), tổ trưởng (captain), giám sát 

(Sup) 

 Tiếp đón, phục vụ món ăn, đồ uống và các 

yêu cầu khác của khách hàng 

 Giải đáp và làm vừa lòng khách hàng trong 

chức năng và quyền hạn. 

 Thể hiển được hình ảnh và uy tín của Nhà 

hàng cũng như của Tập đoàn 

 Giám sát, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên cấp 

dưới làm việc tập trung và hiệu quả (đối vớ

vị trí tổ trưởng, giám sát) 

26 
NHÂN 

VIÊN BẾP 

 Chế biến và nấu các món ăn theo các hình 

thức: buffet hoặc alacarte theo từng phong 

cách: Á, Âu. 

 Đảm bảo vệ sinh chất lượng và hình ảnh  món 

ăn khi ra đồ 
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YÊU CẦU KHÁC

m 

m vi 

p 

y ra trong 

 Tốt nghiệp THPT 

 01 năm làm việc tại vị trí An ninh, Bảo vệ, Giám 

sát 

 Làm việc tại các tòa nhà tổ hợp cao tầng 

 Khả năng chủ động, tự giác, trách nhiệm cao 

 Chịu được áp lực công việc như tăng ca, thêm giờ 

 Có khả năng giao tiếp, hướng dẫn khách 

 Ưu tiên hộ khẩu tại Hà Nội 

 Nam, cao tố

1m70, ngoại hình t

đối, sức khỏe tố

cận thị, không nói l

nói ngọng 

 Tuổi từ 18-38, h

lịch rõ ràng, không có vi 

phạm. 

ồ 

tân 

ng (captain), giám sát 

ng và các 

a lòng khách hàng trong 

a Nhà 

p 

ới 

 Tốt nghiệp THPT 

 Tối thiểu 06 tháng làm việc tại các Nhà hàng, 

Khách sạn hoặc đã được đào tạo chuyên môn 

nghiệp vụ Bàn, Bar 

 Giao tiếp tốt 

 Thuyết phục, tạo được cảm tình với khách hàng 

 Biết quan sát và học hỏi 

 Chủ động trong công việc 

 Làm việc nhóm ăn ý 

 Ngoại hình ưa nh

từ 18-28 

 Yêu thích ngành d

vụ, phục vụ khách hàng

 Nhiệt tình, khéo léo

 Có trách nhi

tươi, niềm nở 

theo các hình 

ng phong 

nh  món 

 Tốt nghiệp THPT 

 01 năm làm việc tại các Nhà hàng, Khách sạn 

03 sao trở lên hoặc được đào tạo chuyên môn 

trong các trường dạy nghề/ trung cấp nấu ăn 

 Truyền đạt vấn đề mạch lạc 

 Nắm bắt vấn đề nhanh, chính xác 

 Khả năng chịu được môi trường nóng bức, áp 

lực cao 

 Tuổi từ 18 đến 45, s

khỏe tốt 

 Yêu thích và đam mê 

nấu ăn 

 Nhanh nhẹn, nhi

trách nhiệm cao
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ối thiểu 

i hình tương 

e tốt, không 

, không nói lắp, 

38, hồ sơ lý 

ch rõ ràng, không có vi 

An ninh 
3.800.000 – 
5.000.000 

VNĐ 

ưa nhìn, tuổi 

Yêu thích ngành dịch 

khách hàng 

t tình, khéo léo 

Có trách nhiệm, vui 

Nhà hàng 
3.400.000 – 
5.000.000 

VNĐ 

n 45, sức 

Yêu thích và đam mê 

n, nhiệt tình, 

m cao 

Nhà hàng 

3.500.000  - 
15.000.000 

VNĐ 
(tùy thuộc 

vào tay 
nghề) 



CÁC VỊ TRÍ TUYỂ

TT 
CHỨC 
DANH 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

27 

KỸ 
THUẬT 

VIÊN SPA 
CAO CẤP 

 Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc da, thư giãn 

cho khách hàng 

 Hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng sử dụng 

các liệu pháp chăm sóc cơ thể giúp khách 

hàng hài lòng với dịch vụ tại Spa 

28 

NHÂN 
VIÊN HỖ 
TRỢ SPA 
CAO CẤP 

 Bảo quản, hỗ trợ trưng bày các sản phẩm tạ

Spa 

 Thực hiện công tác tạp vụ: lau chùi, dọn dẹp, 

đảm bảo mỹ quan của Spa luôn sạch sẽ, thơm 

mát. 
 

 CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ: 

1. Lương, thưởng: 

- Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghi

- Lương tháng 13 bằng tối thiểu bằng 1 tháng lương hi

- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao g

- Thưởng kỳ theo kết quả kinh doanh chung c

- Thưởng đột xuất theo từng chương tr

- Thưởng đột xuất theo thành tích đ
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YÊU CẦU KHÁC

ãn  Tốt nghiệp THPT 

 Ứng viên chưa có nghề sẽ được đào tạo và dạy 

nghề (từ 02-04 tháng) 

 Khéo léo, giao tiếp tốt, thuyết phục tốt 

 Biết lắng nghe, quan sát và học hỏi 

 Nữ, cao 1,6m tr

ngoại hình khá, tu

18 đến 25 

 Yêu thích ngành d

vụ và chăm sóc khách 

hàng. 

 Có gout thẩm m

phong cách nhẹ

tính cách mềm m

 Cẩn thận, tỉ mỉ, trung 

thực 

ại 

p, 

, thơm 

 Tốt nghiệp THPT 

 Có khả năng quán xuyến công việc 

 Biết quan sát và chủ động trong công việc 

 Nữ, tuổi dưới 45

 Nhanh nhẹn, ho

sạch sẽ, hiểu vi

 Trung thực, th

mỉ, cẩn thận 

c và kinh nghiệm thực tế của ứng viên + các phụ cấp khác tùy theo t

ng 1 tháng lương hiện hưởng. 

t trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9… 

kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm. 

ng chương trình sự kiện chung của Tập đoàn  

t theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc. 
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, cao 1,6m trở lên, 

i hình khá, tuổi từ 

Yêu thích ngành dịch 

và chăm sóc khách 

m mỹ, 

phong cách nhẹ nhàng, 

m mỏng 

, trung 

Spa 

5.000.000 – 
7.000.000 

VNĐ  
(tùy thuộc 

vào tay 
nghề) 

i 45 

n, hoạt bát, 

u việc 

thật thà, tỉ 
Spa 

3.000.000 – 
3.500.000 

VNĐ 

p khác tùy theo từng vị trí cụ thể 



CÁC VỊ TRÍ TUYỂ

2. Chế độ đãi ngộ khác:  

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đ
Hỉ…và các ngày Lễ Tết khác. 

- Được hưởng chế độ đãi Khám ch
cấp Quản lý tại các bệnh viện có uy tín c

- Thường xuyên có các hoạt động ngo

3. Thời gian và môi trường làm việ

- Thời gian làm việc:   

+ Hành chính: 8h30-17h30 t

+ Hành chính (sản xuất): 8h15

+ Nhà hàng: 10h00 – 14h00 và t

+ Bán lẻ: Ca sáng: 9h00 –
7, chủ nhật); làm đủ 3 loại ca/ tuầ

+ An ninh: làm tối thiểu 28 công/ tháng

 Tại trụ sở 44 Lê Ng
hôm sau) 

 Tại các địa điểm khác: Ca sáng: 7h00 
(quá 8h/ ca) sẽ đượ

+ Kỹ thuật: Ca sáng: 6h00 
tuần (không rơi vào thứ 7, ch

+ Lễ tân: Ca sáng: 9h00 –
vào thứ 7, chủ nhật) 

+ Spa: Ca sáng: 8h30 – 17

- Có nhiều cơ hội được thăng tiến trong ngh

- Môi trường làm việc có tính chuyên nghi
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đãi ngộ như BHXH, BHYT, BHTN, BH thân thể (24/24), thăm h

ữa bệnh đặc biệt biệt dành cho Nhân viên có thâm niên, các cấp Qu
n có uy tín của Hà Nội như Vinmec, Việt Pháp, Hồng Ngọc, Đại học Y…

ng ngoại khóa, văn thể mỹ dành cho CBNV. 

ệc: 

17h30 từ thứ 2 đến hết trưa thứ 7 

t): 8h15-17h15 từ thứ 2 đến thứ 7 

14h00 và từ 17h00 – 22h00 ; nghỉ 1 ngày/ tuần (không rơi vào thứ 7, ch

– 15h00, ca chiều: 14h00-20h00, ca Full: 9h00-20h00; nghỉ 1 ngày/ tu
ần (theo sự sắp xếp của trưởng quầy), các ca thay đổi theo tuần 

u 28 công/ tháng 

Ngọc Hân:Ca sáng: 6h00 – 14h00, ca chiều: 14h00 – 22h00, ca đêm: 22h00 

m khác: Ca sáng: 7h00 – 19h00; ca chiều: 19h00 – 7h00 (ngày hôm sau)
ợc tính hệ số Lương ngoài giờ. 

Ca sáng: 6h00 – 14h00, ca chiều: 14h00 – 22h00, ca đêm: 22h00 – 6h00 (ngày hôm sau)
7, chủ nhật) 

– 15h00, ca chiều: 14h00 – 20h00, đi chuyên một loại ca, nghỉ

17h30, ca chiều: 13h00 – 21h00, 1 tuần nghỉ 01 ngày (không rơi vào th

n trong nghề nghiệp. 

c có tính chuyên nghiệp, nhân văn cao, thân thiện và cởi mở. 
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(24/24), thăm hỏi ốm đau, tai nạn, Hiếu 

p Quản lý và người thân của 
c Y… 

7, chủ nhật)  

1 ngày/ tuần (không rơi vào thứ 

22h00, ca đêm: 22h00 – 6h00 (ngày 

7h00 (ngày hôm sau); thời gian làm thêm 

6h00 (ngày hôm sau); nghỉ 1 ngày/ 

ỉ 02 ngày/ tháng (không rơi 

01 ngày (không rơi vào thứ 7, chủ nhật) 


