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Địa chỉ Khu du lịch sinh thái Cồn Ấu, P. Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ 

Position 
Numbe

r 
Job description Requirement 

Nhân viên 

phục vụ nhà 

hàng 

20 

người 

- Nhận order từ khách, giới thiệu, 

phục vụ khách các món ăn và thức 

uống của khách sạn 

- Dọn dẹp bàn ăn và đồ mới cho 

khách 

- Giải đáp thắc mắc của khách 

Giữ vệ sinh sạch sẽ. 

- Ngoại hình khá 

- Giao tiếp tiếng Anh 

tốt 

- Chấp nhận sinh 

viên mới ra trường 

có khả năng giao 

tiếp tiếng Anh và 

công ty sẽ đào tạo 

Nhân viên 

chăm sóc 

khách hàng/ 

Lễ tân 

5 

người 

-Thực hiện thủ tục check in/out cho 

khách 

-  Tiếp đón và cung cấp thông tin 

về dịch vụ khách sạn cho khách 

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng 

trong phạm vi cho phép 

- Ngoại hình ưa nhìn 

- Tốt nghiệp cao 

đẳng trở lên các 

ngành du lịch khách 

sạn, ngoại ngữ 

Nhân viên 

buồng phòng 

10 

người 

-Kiểm tra khi khách trả phòng và 

dọn phòng trước khi khách đến 

- Báo cáo tình hình sử dụng phòng, 

dịch vụ liên quan như giặt ủi, 

minibar… 

- Chịu trách nhiệm vệ sinh phòng, 

báo cáo sự cố hư hỏng phòng cho 

giám sát 

- Nam/ nữ 

- Có kinh nghiệm 

làm việc ở vị trí 

tương đương 

- Hòa nhã, vui vẻ, 

trung thực 

Nhân viên bếp 
13 

người 

-Biết cách nấu ăn cơ bản 

-Thực hiện quy trình của bộ phận 

ẩm thực  

-Giữ gìn bếp gọn gang, sạch sẽ 

-Có kỹ năng sáng tạo 

-Yêu thích việc nấu 

ăn 

Nhân viên kỹ 

thuật ( điện, 

điện lạnh, ống 

nước, mộc) 

14 

người 

-Thực hiện công tác bảo trì và xử lý 

sự cố trong khu nghỉ 

-Kiểm tra định kỳ các hạng mục kỹ 

thuật 

-Khắc phục sữa chữa các sự cố 

trong quá trình vận hành 

-Tốt nghiệp chuyên 

ngành điện dân 

dụng, điện lạnh 



Hình thức làm 

việc 
Tùy vị trí, có thể làm việc theo ca hoặc hành chính 

Nơi làm việc Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ 

Mức lương - Thỏa thuận 

Chế độ khác 
- Ăn 1 bữa trong ca làm việc 

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ 

- Cơ hội học hỏi và thăng tiến trong nghề nghiệp 

Yêu cầu hồ sơ 

- Sơ yếu lý lịch ( Tiếng Anh hoặc tiếng Việt) 

Thời hạn nộp 

hồ sơ  

Từ ngày 22/9/2017 

 

Thông tin liên 

hệ 

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ: 

- Email: hr.cantho@azerai.com 

- Tel: 0931 778 880 ( Phòng nhân sự) 

 


