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Bản mô tả và yêu cầu các vị trí tuyển dụng tại Khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại bao
gồm các mô tả và yêu cầu như sau

1 Giám đốc điều hành

Mô tả công việc:

Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc đối với công việc Quản lý Khu vui chơi giải
trí, Trung tâm thương mại. Làm việc dưới sự chỉ đạo và báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc.

Quản lý và điều hành toàn bộ các công việc của Khu vui chơi giải trí, Trung tâm thương
mại.

Thiết lập, xây dựng sơ đồ tổ chức thực hiện, đảm bảo rằng những nhân viên thuộc quyền
có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc. Quản lý, điều phối, hướng dẫn và huấn luyện
những nhân viên thuộc quyền để họ làm việc hiệu quả.

Xây dựng và áp dụng triển khai các chính sách/quy định, thủ tục/quy trình và biểu mẫu
liên quan đến quá trình hoạt động của Khu vui chơi, giải trí.

Vận hành và điều chỉnh bổ sung bộ quy trình, bản mô tả trách nhiệm, công việc
từng bộ phận cho hiệu quả.

-

Lên kế hoạch và phát triển kinh doanh, ra chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo để đảm bảo khi đi
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vào hoạt động Khu vui chơi giải trí, Trung tâm thương mại sẽ đạt được sự hài lòng tối đa của
khách và lợi nhuận cao nhất.

Đảm bảo sẽ mang lại cho khách hàng sự hài lòng nhất bằng việc cung cấp chất lượng dịch
vụ tốt nhất.

Xây dựng, triển khai các kế hoạch: tiếp thị, kinh doanh, dịch vụ của Khu vui chơi giải trí
theo chỉ tiêu doanh thu Công ty đưa ra

Đề xuất và thực hiện các giải pháp hiệu quả cho việc phát triển Doanh thu của Khu vui
chơi, giải trí, Trung tâm thương mại.

-

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc:

Thạc sỹ/ cử nhân ngành quản lý khách sạn, quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính,
du lịch, ngoại ngữ;

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tại các Khu vui chơi, giải trí,
Trung tâm thương mại.

-

Có tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo;

-

Có khả năng giải quyết xung đột tốt;
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-

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát tốt;

-

Có kinh nghiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự;

-

Hiểu biết về tài chính và việc quản lý chi phí;

-

Thành thạo tiếng Anh cả 4 kỹ năng;

-

Có quan hệ trong hệ thống du lịch để mở rộng bán hàng trong và ngoài nước.

12.

Trợ lý giám đốc điều hành

Mô tả công việc:

Trợ giúp Giám đốc điều hành trong các hoạt động của Khu vui chơi giải trí, Trung tâm
thương mại.

Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược, mục tiêu,
giải pháp và kế hoạch phát triển chung của Resort và từng phòng ban, bộ phận;
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Hỗ trợ GĐ điều hành, giám sát, đôn đốc các phòng ban, bộ phận trong việc triển khai các
mục tiêu, kế hoạch theo chức năng đã được phân công;

Tổng hợp, đánh giá và lập các báo cáo về tình hình hoạt động của Khu vui chơi giải trí,
Trung tâm thương mại và các bộ phận thông qua các báo cáo của từng bộ phận, qua đó tham
mưu kịp thời cho GĐ các giải pháp để đảm bảo công việc được thực hiện mang lại hiệu quả cao
nhất;

Hỗ trợ GĐ xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhân sự theo yêu cầu công
việc;

-

Lưu trữ các tại liệu của Giám đốc điều hành.

-

Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.

Yêu cầu công việc:

-

Tốt nghiệp đại học trở lên;

-

Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm trở lên;

-

Có tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức, quản lý tốt;

-

Biết lập kế hoạch, chủ động trong công việc

-

Tiếng Anh sử dụng thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết;
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-

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;

-

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

$13.

Trưởng phòng HCNS

Mô tả công việc

Phụ trách nhân sự:

-

Tuyển dụng đúng và đủ nhân lực cần

Cung cấp các chương trình huấn luyện và đốc thúc các trưởng phòng ban cung cấp chương
trình huấn luyện để phát huy khả năng của nhân viên.

Đảm bảo một chương trình lương thưởng cạnh tranh và một môi trường làm việc tốt cho
việc phát triển các hành vi tốt và duy trì các kết quả tốt.

-

Định hướng cho tổ chức, quản lý quy trình làm việc và phân chia kế hoạch cho tổ chức
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-

Đảm bảo việc thực hiện quy trình đánh giá kết quả làm việc của nhân viên

-

Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển…đối với nhân viên trong phòng

Phụ trách Hành chính:

Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của
Giám đốc điều hành.

-

Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động,
vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

Giám sát việc thực hiện công việc, tiến độ của nhân viên trong phòng, đánh giá việc thực
hiện công việc của nhân viên trực thuộc.

-

Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

Yêu cầu
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-

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, quản trị nhân sự

-

Ưu tiên ứng viên có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

-

Biết lập kế hoạch, chủ động trong công việc

-

Am hiểu luật Luật Lao động

-

Tiếng Anh sử dụng thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết;

-

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;

-

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

$14.

Nhân viên nhân sự

Mô tả công việc
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Xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí của Khu vui chơi giải trí, Trung tâm thương
mại.

-

Định biên lao động.

-

Thực hiện tuyển dụng theo đúng quy trình.

-

Thực hiện hợp đồng lao động cho toàn thể nhân viên trong công ty.

-

Chịu trách nhiệm tổ chức các khóa huấn luyện cho toàn thể CBNV.

-

Thực hiện quy trình đánh giá kết quả làm việc của nhân viên

Xây dựng một môi trường làm việc tốt cho việc phát triển các hành vi tốt và duy trì các kết
quả tốt.

-

Giải thích chính sách, thủ tục của Công ty cho nhân viên.

-

Lưu giữ, bảo quản một cách khoa học hồ sơ nhân sự của nhân viên tất cả các bộ phận

Giải quyết các chế độ chính sách theo đúng luật lao động cho nhân viên: bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn…

Yêu cầu:
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-

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, quản trị nhân sự

-

Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

-

Biết lập kế hoạch, chủ động trong công việc

-

Am hiểu luật Luật Lao động

-

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;

-

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

15.

Nhân viên Hành chính

Mô tả công việc

-

Quản lý văn phòng phẩm, các trang thiết bị văn phòng.

-

Kiểm tra, giám sát, theo dõi toàn bộ tài sản của Công ty.
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-

Thực hiện việc kiểm kê tài sản, trang thiết bị định kỳ hàng tháng/ năm.

Liên hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ và trang thiết bị dùng cho khu vui chơi giải trí, TT
Thương mại.

-

Thực hiện việc mua sắm tài sản, trang thiết bị khi có yêu cầu.

-

Hỗ trợ Trưởng phòng trong các việc hiếu, hỷ, thăm hỏi ốm đau CBNV trong Công ty.

-

Tổ chức các sự kiện nội bộ cho CBNV: Liên hoan, nghỉ mát, giao lưu …

Theo dõi và quản lý công việc hàng ngày để hỗ trợ các hoạt động trong văn phòng, đảm
bảo sự sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng.

-

Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.

Yêu cầu

-

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành có liên quan.

-

Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

-

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;
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-

6.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.

Nhân viên CNTT

Mô tả công việc

-

Quản trị hệ thống website, hệ thống server

-

Quản lý hệ thống máy tính của văn phòng

-

Khắc phục các sự cố về phần cứng, phần mềm, mạng máy tính.

-

Quản trị việc sử dụng các thiết bị văn phòng có liên quan đến công nghệ thông tin.

Tạo lập phần mềm và quản lý dữ liệu; tổ chức việc phân quyền truy cập sử dụng, sao lưu,
đảm bảo an toàn và bảo mật số liệu, dữ liệu trên hệ thống

Hỗ trợ người dùng các vấn đề về mạng LAN, Internet, phần mềm, máy in, cài đặt các phần
mềm theo yêu cầu của người dùng và các vấn đề khác có thể xẩy ra khi sử dụng máy tính.
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Định kỳ kiểm tra, bảo trì các thiết bị máy tính, máy in và các thiết bị khác. Đề xuất mua
mới, nâng cấp các thiết bị máy tính phục vụ công tác tại các phòng ban.

Đưa ra các giải pháp nhằm giúp cho các hoạt động của Công ty thêm hiệu quả, chính xác,
bảo mật.

-

Các công việc khác do Ban lãnh đạo giao.

Yêu cầu:

-

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên thuộc chuyên ngành CNTT.

Có kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình PHP, biết HTML, CSS, lập trình PHP, SEO, quản trị
web….

-

Có kinh nghiệm về quản trị mạng, quản trị hệ thống server.

-

Có kinh nghiệm về phần cứng máy tính.

-

Có trách nhiệm với công việc, làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹn, nhiệt tình.
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Nhân viên Y tế

$17.

Mô tả công việc

Quản lý phòng Y tế, cấp phát thuốc & sơ cấp cứu cho CBNV, khách hàng trong trường hợp
ốm đau và tai nạn.

-

Hướng dẫn CBNV để tránh bị tai nan lao động và các bệnh thời tiết.

Sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp phát sinh, liên hệ với bệnh viện trong trường hợp có tai
nạn xảy ra.

-

Theo dõi vệ sinh an toàn thực thẩm.

-

Phụ trách lưu trữ & cập nhật hồ sơ an toàn và các công tác y tế khác.

Yêu cầu:

-

Tốt nghiệp trung cấp ngành y tế.

-

Thành thạo công tác sơ cứu cơ bản.

-

Thông thao tin học văn phòng.
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-

Nhạy bén trong việc phân tích rủi ro và xác định các biện pháp ngăn ngừa có hiệu quả.

-

Có kỹ năng truyền đạt tốt.

-

Có khả năng quan hệ tốt với mọi người.

$18.

Nhân viên vệ sinh, tạp vụ

Mô tả công việc

Dọn vệ sinh khu vui chơi giải trí, Trung tâm thương mại bao gồm: vệ sinh khu vực văn
phòng, khu vực các gian hàng, các khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim, công viên nước, khu ẩm
thực…

-

Đảm bảo các khu vực nhà vệ sinh luôn được sạch sẽ.

-

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Yêu cầu
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-

Nữ, tuổi từ 25 – 35

-

Sức khỏe tốt.

-

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc.

-

Có thể làm việc theo ca.

$19.

Trưởng Phòng Kinh doanh

Mô tả công việc:

Tổ chức quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Kinh doanh; Quản lý toàn bộ
nhân viên của Phòng, điều hành, phân công công việc cho nhân viên.

Nghiên cứu thị trường, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của Khu vui chơi giải
trí, Trung tâm thương mại.

-

Lập chiến lược kinh doanh, kế hoạch marketing.
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$1Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tiếp thị, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch
vụ của khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại.

$1-

Lập và điều phối chỉ tiêu kinh doanh tới các nhân viên của phòng.

$1Phân tích thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng và những thông tin về đối thủ
cạnh tranh.

$1-

Tìm kiếm và xây dựng quan hệ với các khách hàng tiềm năng.

$1Báo cáo với Giám đốc điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ một cách kịp thời, bảo
đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.

Yêu cầu công việc:

$1-

Số năm kinh nghiệm: 5 năm ở vị trí tương đương

$1Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch, hoặc các lĩnh vực có liên
quan, ưu tiên ứng viên đã làm ở các khu vui chơi giải trí, Trung tâm thương mại.

$1-

Có kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh, du lịch.

$1-

Trung thực, cẩn thận, tâm huyết với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
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$1-

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; có kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp tốt.

$110. Nhân viên Kinh doanh

Mô tả công việc:

$1-

Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

$1Tìm hiểu thông tin về chiến lược kinh doanh và tiếp thị của đối thủ cạnh tranh và làm
nghiên cứu thị trường để phát triển các cơ hội kinh doanh.

$1-

Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số đặt ra.

$1Thực hiện các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo cho các dịch vụ, sản phẩm hiện có và
dịch vụ mới của khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại.

$1Giám sát chất lượng, liên hệ giải quyết các sự cố phát sinh trong thời gian triển khai hợp
đồng.

$1-

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Kinh doanh.

Yêu cầu công việc:
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$1-

Số năm kinh nghiệm: 2 năm.

$1-

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan.

$1-

Có kỹ năng sales, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng.

$1-

Hiểu biết rõ các dịch vụ trong khu vui chơi giải trí, Trung tâm thương mại.

$1-

Nhanh nhẹn, tận tụy, trách nhiệm và tâm huyết với công việc.

$111. Kế toán trưởng

Mô tả công việc

$1Tổ chức quản lý, điều hành bộ máy kế toán và việc hạch toán kế toán đúng theo quy
định của Nhà nước.

$1Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán theo chế độ hiện
hành.
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$1Chịu trách nhiệm trong hoạt động Kiểm toán, quyết toán thuế, các hoạt động kế toán
liên quan với các tổ chức bên ngoài khác.

$1-

Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

$1Kiểm tra và duyệt các chứng từ, hồ sơ, sổ sách kế toán nhằm đảm bảo tính đầy đủ,
chính xác, hợp lý, hợp lệ theo quy định của Nhà nước và công ty.

$1Kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên giữa báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết, tránh
xảy ra sự sai sót trong ghi chép sổ sách.

$1-

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán.

$1Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên
kế toán.

$1Cập nhật và nghiên cứu văn bản pháp luật, chuẩn mực có liên quan công tác kế toán để
áp dụng cho phù hợp và đúng quy định.

$1Phổ biến các văn bản, quy định mới cho nhân viên kế toán và các bộ phận có liên
quan.

$1-

Đảm bảo bộ máy kế toán hoạt động liên tục, chính xác và hiệu quả.

$1-

Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cho tổ chức.
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$1-

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao.

Yêu cầu:

$1-

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.

$1-

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

$1-

Thành thạo các phần mềm kế toán.

$1-

Có kỹ năng quản lý, kỹ năng phân tích và lập báo cáo.

$1-

Làm việc với cường độ cao và độc lập.

$1-

Trách nhiệm, cẩn thận, bảo mật, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

$1-

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh bằng C.

$1-

Trình độ vi tính: thành thạo tin học văn phòng.
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$112. Nhân viên Kế toán

Mô tả công việc

$1-

Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp.

$1-

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

$1-

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

$1Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và
báo cáo thuế khối văn phòng công ty, lập quyết toán văn phòng công ty.

$1-

In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định.

$1-

Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

$1-

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

$1-

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản.

$1-

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
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$1-

Cung cấp số liệu cho Ban Giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

$1Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, kiểm
tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

$1-

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến chế độ kế toán.

$1-

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Yêu cầu:

$1-

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán.

$1-

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp.

$1-

Thành thạo các phần mềm kế toán.

$1-

Có kỹ năng phân tích, lập báo cáo.

$1-

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận trong công việc.

$1-

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C trở lên.

$1-

Trình độ tin học: thành thạo tin học văn phòng.
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$113. Thủ kho

Mô tả công việc:

$1Kiểm tra các yêu cầu nhập/ xuất các tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng thực phẩm, hàng
hóa, nguyên vật liệu theo đúng quy định.

$1Thực hiện việc nhập, xuất các tài sản, công cụ, dụng cụ, hàng thực phẩm, hàng hóa,
nguyên vật liệu cho các bộ phận liên quan.

$1Có trách nhiệm báo cáo với Trưởng phòng kế toán, quản lý các bộ phận lượng hàng tồn
kho khi có yêu cầu.

$1Sắp xếp kho hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp đúng chủng loại, đúng quy cách, đúng dòng
hàng. Đảm bảo nguyên tắc: “ Dễ lấy, dễ thấy, dễ tìm”.

$1“

Với những dòng hàng mau hỏng phải quản lý theo nguyên tắc “ Nhập trước – Xuất trước

$1-

Lập sơ đồ kho và quản lý theo sơ đồ có file mềm gửi Trưởng phòng Kế toán.
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$1-

Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc phòng cháy chữa cháy.

$1Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng hoặc cấp có thẩm
quyền.

Yêu cầu công việc:

$1-

Số năm kinh nghiệm: 2 năm.

$1-

Tốt nghiệp trình độ Trung cấp kế toán trở lên.

$1-

Có kinh nghiệm làm việc ở các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại.

$1-

Giao tiếp, ứng xử tốt.

$1-

Có tinh thần trách nhiệm, năng động và tâm huyết với công việc.

14. Thủ quỹ

Mô tả công việc

24 / 40

Bản mô tả và yêu cầu các vị trí tuyển dụng tại Khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại
Viết bởi PhanGia
Thứ tư, 28 Tháng 3 2018 23:03 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 28 Tháng 3 2018 23:26

$1Thực hiện thu, chi tiền mặt, Kiểm tra, kiểm soát các loại chứng từ trước khi thu, chi: chữ
ký, chứng minh thư nhân dân, số tiền…

$1-

Thực hiện việc thu tiền của các cửa hàng.

$1Đối chiếu bảng kê thu, chi tiền khớp đúng với chứng từ và thực tế., đối chiếu quỹ hàng
ngày với kế toán.

$1Kiểm tra phát hiện tiền giả, lập biên bản thu giữ theo đúng quy định hiện hành. Chọn lọc
tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, lạt/bó tiền theo quy định.

$1-

Nhập số liệu vào máy, cân quỹ cuối ngày.

$1Thực hiện việc kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất,
nhập tiền khỏi quĩ.

$1-

Tự động thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán tổng hợp.

$1Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt. Quản lý chìa khoá két sắt an toàn, không cho bất
kỳ người nào không có trách nhiệm giữ hay xem chìa khoá két.

$1Phân loại đúng loại tiền, sắp xếp khoa học giúp cho việc dễ dàng nhận biết, xuất nhập
tiền dễ dàng.

$1-

Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền.
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$1-

Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng giao

$1-

Lưu trữ chứng từ đầy đủ kịp thời theo quy định

Yêu cầu:

$1-

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán

$1-

Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trở lên ở vị trí Thủ quỹ.

$1-

Kỹ năng giao tiếp tốt.

$1Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Có thể giải quyết các vấn đề phát sinh một cách linh hoạt,
đúng qui định và đạt hiệu quả quản lý tốt.

$1-

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, sắp xếp công việc khoa học.

$1Kỹ năng sử dụng máy tính trong công việc: biết sử dụng thành thạo Word, Excel và
phần mềm kế toán

$1-

Có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực cao trong công việc. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

$1-

Sức khỏe tốt, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

26 / 40

Bản mô tả và yêu cầu các vị trí tuyển dụng tại Khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại
Viết bởi PhanGia
Thứ tư, 28 Tháng 3 2018 23:03 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 28 Tháng 3 2018 23:26

15. Giám đốc điều hành các khu mua sắm, vui chơi, giải trí (khu vui chơi trẻ em, công
viên nước, rạp chiếu phim…)

Mô tả công việc:

$1-

Điều hành và quản lý mọi hoạt động của các khu mua sắm, vui chơi, giải trí.

$1Chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo công ty về hiệu quả hoạt động của khu vực mình
phụ trách (doanh thu, chi phí, nhân sự ...)

$1Triển khai các chính sách/quy định, thủ tục/quy trình và biểu mẫu liên quan đến quá
trình hoạt động của Khu vui chơi, giải trí mình phụ trách.

$1Lên kế hoạch và phát triển kinh doanh, ra chỉ tiêu đảm bảo hoạt động Khu vui chơi giải
trí sẽ đạt được sự hài lòng tối đa của khách và lợi nhuận cao nhất.

$1Xây dựng, triển khai các kế hoạch: tiếp thị, kinh doanh, dịch vụ của Khu mua sắm, vui
chơi giải trí theo chỉ tiêu doanh thu Công ty đưa ra.

$1Đề xuất và thực hiện các giải pháp hiệu quả cho việc phát triển Doanh thu của Khu mua
sắm, vui chơi, giải trí mà mình phụ trách.
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Yêu cầu:

$1Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành hoặc các lĩnh vực có liên quan, ưu tiên ứng viên đã làm ở
các khu vui chơi giải trí, khu mua sắm, Trung tâm thương mại.

$1-

Có kinh nghiệm điều hành hoạt động kinh doanh, du lịch và thể thao.

$1-

03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

$1-

Trung thực, cẩn thận, quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh…

$1-

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; có kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp tốt

16. Nhân viên giám sát

Mô tả công việc:

$1-

Quản lý các hoạt động diễn ra tại khu mua sắm, vui chơi, giải trí.
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$1-

Giám sát bảo đảm hoạt động xuyên suốt của khu mua sắm, vui chơi, giải trí.

$1-

Chào đón và hướng dẫn cho khách vào khu mau sắm, vui chơi, giải trí.

$1-

Hướng dẫn khách tham gia các hoạt động tại từng trò chơi trong khu vực mình phụ trách

$1Hướng dẫn các luật chơi và cách thức chi tiêu tài chính theo quy định dành cho khách
hàng tham gia vào các trò chơi

$1-

Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên giao.

Yêu cầu:

$1-

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành có liên quan.

$1sắm.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các khu vui chơi, giải trí, Trung tâm mua

$1-

Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.

$1-

Cẩn thận, xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

$1-

Có sức khỏe tốt
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$1-

Có khả năng làm việc theo ca.

17. Nhân viên bán vé

Mô tả công việc:

$1-

Thực hiện công việc bán vé và thu tiền của khách hàng.

$1-

Làm các biên bản bàn giao vé theo ca làm việc.

$1-

Hỗ trợ tư vấn khách hàng về các chương trình khuyến mại, giá vé...

$1-

Nộp tiền bán vé về Thủ quỹ vào cuối ngày làm việc.

$1-

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Yêu cầu:

$1-

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành có liên quan.
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$1sắm.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các khu vui chơi, giải trí, Trung tâm mua

$1-

Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.

$1-

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

$1-

Có sức khỏe tốt

$1-

Có khả năng làm việc theo ca.

18. Nhân viên kỹ thuật phòng chiếu phim

Mô tả công việc

$1-

Nhận phim, kiểm tra chất lượng phim.

$1.

Phụ trách việc vận hành, set up hệ thống âm thanh & hình ảnh cho hệ thống chiếu phim
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$1Bảo đảm việc vận hành hệ thống máy chiếu phim với độ chính xác cao về thời gian cũng
như tiêu chuẩn đã được đề ra.

$1Kiểm tra hệ thống cũng như chất lượng âm thanh hình ảnh trước buổi chiếu. Làm việc
theo chu trình có sẵn với yêu cầu an toàn, hiệu quả. Tuân thủ các thủ tục, nội quy của Rạp

$1-

Bảo đảm tính chuyên nghiệp cao trong công việc cũng như dịch vụ

$1-

Sẽ được huấn luyện về nghiệp vụ.

Yêu cầu

$1-

Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên

$1-

Tiếng Anh giao tiếp

$1-

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

$1-

Có niềm đam mê Điện Ảnh.

$1-

Khả năng học hỏi cao.

$1-

Tinh thần làm việc theo nhóm cao.
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$1-

Chịu khó, có trách nhiệm với công việc.

$1-

Chủ động, sáng tạo.

$1-

Linh hoạt, năng động.

$1-

Khả năng học hỏi cao.

$1-

Làm việc theo ca

19. Trưởng bộ phận kỹ thuật

Mô tả công việc

$1Quản lý, giám sát, hướng dẫn nhân viên kỹ thuật thực hiện vận hành hệ thống kỹ thuật
điện, nước, hệ thống máy móc, trang thiết bị trong ca làm việc.

$1-

Giám sát thực hiện các kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật trong ca làm việc.
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$1-

Giám sát nhân viên kỹ thuật.

$1Thực hiện vận hành, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật: Hệ thống điện, hệ thống
điều hòa, hệ thống nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy….

$1-

Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng về tình trạng, sự cố, đề xuất của hệ thống kỹ thuật.

Yêu cầu

$1-

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện/điện lạnh, cấp thoát nước…

$1-

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

$1-

Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại.

$1-

Có kỹ năng quản lý.

$1-

Có khả năng lập kế hoạch, làm việc nhóm

$1-

Chịu được áp lực công việc.

20. Nhân viên Kỹ thuật
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Mô tả công việc:

$1Chịu trách nhiệm về việc vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa toàn bộ hệ thống máy móc,
trang thiết bị, hệ thống âm thanh, ánh sáng, điện, nước, kỹ thuật của khu vui chơi giải trí, trung
tâm thương mại.

$1-

Kiểm soát tổng quan tình trạng các thiết bị máy móc.

$1Khi nhận ca trực, biết rõ các vị trí điều khiển đóng ngắt để loại các thiết bị đang bị sự
cố một cách chính xác, xử lý sửa chữa thành thạo các hỏng hóc theo qui trình kỹ thuật.

$1-

Báo cáo và xin trợ giúp khi các công việc có chiều hướng vượt quá tầm kiểm soát.

$1-

Thành thạo đấu nối và điều khiển các hệ thống sẵn có.

$1Thi công các hạng mục điện nước và làm các công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ
phận.

$1-

Học và thực hành thành thạo hệ thống PCCC được trang bị của cơ sở.

$1bị.

Ghi chép các dữ kiện vào sổ giao ca, sổ nhật ký máy phát điện và sổ đề xuất vật tư, thiết

$1Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị khi có sự cố và theo định kỳ đối với các
trang thiết bị trong phạm vi được phân công .
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$1Tiếp nhận các chuyển giao về kỹ thuật liên quan đến hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo
trì, sửa chữa các thiết bị, hạng mục kỹ thuật.

$1Sử dụng các công cụ, dụng cụ, bảo hộ, trang thiết bị phục vụ cho công tác vận hành,
bảo dưỡng của tổ một cách khoa học ,tiết kiệm.

Yêu cầu công việc:

1.
1.
2.
3.
4.

Nam, độ tuổi từ 20 – 35.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan
Ưu tiên ứng viên làm Kỹ thuật tại các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình có trách nhiệm trong công việc.

$121. Đội trưởng Bảo vệ

Mô tả công việc

$1-

Quản lý nhân viên trong đội.

$1Phân công ca trực, kiểm tra nhân viên trong đội về việc tuần tra canh gác các mục tiêu
được phân công.
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$1-

Xử lý kịp thời những công việc liên quan đến công tác bảo vệ.

$1-

Báo cáo với Phòng HCNS những khó khăn hoặc tình huống vuợt ngoài tầm giải quyết.

$1-

Liên hệ với các Trưởng bộ phận để thông báo CBCNV trực thuộc vi phạm kỷ luật.

$1Tất cả công văn, giấy tờ nếu được chuyển đến tổ bảo vệ phải được bảo quản cẩn thận
và được truyền đạt đến nhân viên kịp thời.

Yêu cầu

$1-

Nam, tuổi từ 30-40

$1-

Sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm, dị tật, dị hình, xăm trổ.

$1-

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

$1-

Ưu tiên ứn viên đã làm tại các công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.

$1-

Nhanh nhẹn, nhẹn bén với các tình huống phát sinh.

$1-

Trung thực trong công việc

$1-

Có khả năng quản lý nhân viên dưới quyền.
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$122. Ca trưởng Bảo vệ

Mô tả công việc

$1-

Quản lý nhân viên trong ca trực của mình.

$1Kiểm tra nhân viên trong ca làm việc về việc tuần tra canh gác các mục tiêu được phân
công.

$1-

Xử lý kịp thời những công việc phát sinh liên quan đến ca trực.

$1Báo cáo với Đội trưởng bảo vệ những khó khăn hoặc tình huống vuợt ngoài tầm giải
quyết.

Yêu cầu

$1-

Nam, tuổi từ 25-35

$1-

Sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm, dị tật, dị hình, xăm trổ.

$1-

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
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$1-

Ưu tiên ứn viên đã làm tại các công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.

$1-

Nhanh nhẹn, nhẹn bén với các tình huống phát sinh.

$1-

Trung thực trong công việc

$123. Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Mô tả công việc

$1-

Tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ các mục tiêu trong mọi tình huống

$1-

Trông, giữ tài sản của CBNV của khách hàng tại mục tiêu được phân công.

$1Nghiêm cấm việc lợi dụng chức trách và quyền hạn của nhân viên bảo vệ để sách nhiễu,
gây phiền hà và có những hành động phản cảm đối với khách hàng.

$1Khi có tình huống bất thường, nghiêm trọng xảy ra phải thông báo kịp thời cho Quản lý
trực tiếp để xin ý kiến chỉ đạo và có kế hoạch xử lý tình huống.

Yêu cầu:
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$1-

Nam, sức khỏe tốt, chiều cao từ 1m68 trở lên.

$1trổ.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, không có bệnh truyền nhiễm, dị tật, dị hình, xăm

$1-

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.

$1-

Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp
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