TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔNG VÀNG
CN CÔNG TY CP TM DV CỔNG VÀNG TẠI NHA TRANG

“Thành lập năm 2005, Cổng Vàng là Công Ty tiên phong áp dụng mô
hình chuỗi nhà hàng, cam kết mang đến cho khách hàng những trải
nghiệm tốt nhất thông qua món ăn ngon và chất lượng dịch vụ.
Hiện tại, chúng tôi đang sở hữu hơn 18 thương hiệu, hơn 150 nhà hàng
đa phong cách trên toàn quốc và vẫn đang tiếp tục không ngừng mở
rộng”.
Trong thời gian tới chúng tôi khai trương tại Nha Trang với hai nhãn hàng:
Gogi House - Quán thịt nướng Hàn Quốc và Lẩu Băng Chuyền Kichi Kichi:

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: TTTM LOTTE MART NHA TRANG
ĐỊA CHỈ: SỐ 58 ĐƯỜNG 23 THÁNG 10, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH
KHÁNH HÒA
KHAI TRƯƠNG VÀO NGÀY 25.07.2016

I. Quản lý:
1. Quản lý nhà hàng: Số lượng 4.
2. Trợ lý quản lý : Số lượng 5
3. Giám sát nhà hàng: 5
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm làm nhà hàng chuỗi trong 2-3 năm
- Trình độ: Đại học hoặc cao Đẳng.
- Mức lương:
+ Quản lý: 10.000.000 – 15.000.000 vnd

+ Trợ lý: 9.000.000 – 12.000.000 vnd
+ Giám sát: 7.000.000 – 9.000.000 vnd
- Thưởng: Thưởng theo doanh thu, và lương 13.
- Thời gian làm việc theo ca. Làm được trong các ngày lễ tết
- Chế độ đãi ngộ: Được trao đổi trong lúc phỏng vấn

II. Nhân viên
1. Nhân viên Bếp: 50 người
- Thời gian làm việc: Bán thời gian
- Kinh nghiệm: không cần kinh nghiệm, không cần bằng cấp bếp.
- Chăm chỉ, trung thật và nhanh nhẹn. Yêu thích công việc bếp
- Mưc lương: 3.500.000 - 4.000.000/ tháng
2. Nhân viên phục vụ Nam và Nữ: 120 người
- Thời gian làm việc: Bán thời gian, linh hoạt giờ làm.
- Lương: 16.500/1h trong thời gian thử việc 1 tháng. Sau một tháng được
17.700/1h.
- Ưu tiên: Sinh viên yêu thích công việc dịch vụ.
- Yêu cầu: Nhanh nhẹn, trung thật và đam mê
3. Nhân viên thu ngân: 8 người
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, làm việc theo ca
- Mức lương: 4.000.000 – 4.500.000 vnd
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ.
4.Nhân viên pha chế: 6 người
- Thời gian làm việc: Bán thời gian, linh hoạt giờ làm.
- Lương: 16.500/1h trong thời gian thử việc 1 tháng. Sau một tháng được
17.700/1h.
- Ưu tiên: Sinh viên yêu thích công việc dịch vụ.
- Yêu cầu: Nhanh nhẹn, trung thật và đam mê
5. Tạp vụ: 4 người
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, làm việc theo ca
- Mức lương: 3.500.000 – 4.000.000 vnd
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ

Mọi thông tin liên hệ:
Quản lý khu vực Nha Trang: Nguyễn Duy Chì
Điện thoại: 0905.453.967 – 0978.453.967
Hạn nhận hồ sơ: 10.07.2016
CV gửi về mail: chinghia0706@yahoo.com

