TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 2- 2017

Phát triển nghề nghiệp của bạn tại Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View với rất nhiều cơ hội rộng
mở. Mỗi vị trí đều mang đến cho bạn những thách thức và những thành quả, để đảm bảo bạn sẽ đạt
tới đỉnh cao trong nghề nghiệp của bạn.

Các vị trí cần tuyển
1. Trợ lý trưởng bộ phận Lễ tân
- Nam/Nữ từ 27 tuổi trở lên
- Có bằng cử nhân các ngành liên quan trở lên
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Tiếng Anh thông thạo, kỹ năng giao tiếp tốt, trình độ vi tính cơ bản
- Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, có kỹ năng quản lý
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- Khả năng phân tích, xử lý & giải quyết vấn đề tốt

2. Kỹ thuật viên (thợ điện)
- Nam từ 30 đến 40 tuổi
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là lợi thế
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về điện công nghiệp, máy cao áp, máy phát
- Có bằng cao đẳng trong ngành điện, kỹ thuật, cơ khí trở lên
- Có kỹ năng máy tính, đọc bản vẽ là lợi thế
-

Thân thiện, có khả năng thích nghi tốt & có thể làm việc dưới áp lực

3. Kỹ thuật viên (thợ xây)
- Nam từ 30 đến 40 tuổi
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là lợi thế
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về xây dựng cơ bản
- Có bằng nghề trong ngành điện, kỹ thuật, cơ khí trở lên
- Có kỹ năng máy tính, đọc bản vẽ là lợi thế
-

Thân thiện, có khả năng thích nghi tốt & có thể làm việc dưới áp lực

4. Nhân viên phụ bếp ( Commis 3)
- Nam hoặc nữ từ 20 - 30 tuổi
- Tuân thủ theo sự phân công của cấp trên.
- Biết cách sơ chế, chế biến, nấu và bảo quản, trình bày các món ăn Âu, Á.
- Chứng chỉ hoặc bằng cấp có liên quan
- Chăm chỉ, nhiệt tình, sức khỏe tốt, có thể làm thêm hoặc làm ca.
- Có kinh nghiệm nấu bếp món Âu/ Á từ ít nhất 2 năm.
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5. Nhân viên nhà hàng (ngắn hạn)
-

Nam/ nữ từ 22 đến 26 tuổi

-

Tiếng Anh giao tiếp tốt, biết tiếng Nhật là một lợi thế

-

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành khách sạn

-

Tốt nghiệp Phổ thông trung học, Cao đẳng nghề trở lên

-

Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, sức khỏe tốt, có khả năng thích nghi tốt & có thể làm việc dưới
áp lực cao

Các chế độ được hưởng khi làm việc:
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được hưởng các ngày lễ, ngày nghỉ theo luật định
- Các chế độ khác được trao đổi qua quá trình phỏng vấn

Hồ sơ bao gồm:
- Sơ yếu lý lịch (có dấu xác nhận của địa phương trong 6 tháng gần đây nhất)
- Giấy khai sinh (công chứng)
- Giấy khám sức khỏe (6 tháng gần đây nhất)
- Đơn xin việc viết tay
- Bằng cấp liên quan
- CMND (công chứng)
- 4 ảnh 4x6 & 2 phòng bì dán tem sẵn ghi rõ địa chỉ người nhận

Để biết thêm chi tiết về công việc mà bạn quan tâm, hãy liên hệ Phòng Nhân sự qua số tổng đài
0313.827.827 hoặc tới gặp trực tiếp tại Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View, số 12 Trần
Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng hoặc gửi thư tới địa chỉ nmaianh@avanihotels.com

Xin cảm ơn!
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