
BO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH 
TONG C1JC THE DVC  THE THAO 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p -  Tur do -  H,nh phiic 

Ha Nôi, ngàyl tháng 01 nám 2020 S: /TCTDTT-TCCB 
V/v h trc dao tao  và tao viêc lam cho các 

vn dng viên th thao 

KInh g11i: 

- Các Trung tam hun 1uyn the thao quc gia; 

- S Van hóa và Th thao, Si Van boa, Th thao và Du flch  các 
tinh, thành ph trçrc thuc Trung uong. 

D ghi nhn nhüng n 1irc, c gang vuçYt mçi khó khän cüa vn dng viên 
th thao d tp 1uyn, thi du dat  dugc nhiu thành tIch cao trên các du tru'ng 
quc t, vüa qua Tng cc Th dic th thao dâ k k& Thôa thun hgp tác vi 
mt s don v d h trçl dào tao  và giài quyt vic lam cho các vn dng viên sau 
khi kt thic thi du th thao thành tIch cao. Tng cic Th dçic th thao xin thông 
báo ci th các chuong trInh nhu sau: 

I — ThOa thun hqp tác vó'i Trtrông Dui hQc Kinh tê thuc Dti hQc 
Quc gia Ha Ni ye dào tio eli nhân, th.c s5r dc bit cho vn dng viên dit 
thành tIch xuãt sc tti các k di hi the thao khu vurc, châu hjc Va the giói: 

1. 1nghia cáa chu'ong trinh: 
Chucmg trinh cir nhân quán trj kinh doanh dành cho các tài nàng th thao 

nhm gop phn cung cp ngun nhân 1irc cht lugng cao, có näng 1rc chuyên 
mon rng và sâu trong huh virc quán l th thao, kinh doanh th thao, t chirc sir 
kin và truyn thông th thao, nm vüng phuong pháp nghiên clru khoa h9c, có 
tu duy hin dai,  tu duy phân bin, có tinh thn, nàng 1rc quân trj và khi nghip, 
có nng 1?c  ngoi ngt và khâ näng thIch nghi vO'i môi truO'ng hi nhp kinh th 
quôc tê. 

2. M3t s6 thông tin v chircrng trinh dào 4w 
- Ten ngành dào tao:  Quân trj kinh doanh 
- Danh hiu tot nghip: Cir nhân 
-  Thi gian dào tao:  tr 4-6 nàm (Lich trInh dào tao  thxc thit k linE hoat, 

phü hçrp vi ljch thi du cUa các vn dng viên th thao) 

- Ten van bang sau t& nghip: Cr nhân ngành Quãn tr kinh doanh 
- Dan vj dâo tao:  TruO'ng  Dai  h9c Kinh tê - DHQGHN 

3. Thông tin tuyn sinh 
3.1. Dôi tuç'ng tuyên sinE 



Di tuçrng tuyn sinh du vào là vn dng viên, ciru vn dng viên và các 
tài näng th thao quc gia và có van bang t& nghip tuong throng van bang tht 

nghip trung h9c ph thông cüa Vit Nam. 
ThI sinh là van dng viên, ciru vn dng viên, tài näng th thao ngui 

nrnc ngoài có van bang t& nghip t& nghip trung hpc ph thông cña Vit 

Nam, duçic xét tuyên theo quy dinE cüa  Dai  hQc Quôc Gia Ha Ni Va các quy 

cljnh hin hành, t11 nguyen tham gia hçc và dóng h9c phi theo quy dnh cüa 

chuo'ng trInh. 
3.2. Hinhthirc tuyn sinh 
3.2.1. Din tuyn thng 
Vn ng viên, ciru 4n dng viên t& nghip trung h9c ph thông, dat 

thành tIch thi du th thao cp quc t. Quy djnh tuyn thng s duqc thông báo 

hang nãm. 
(Di vci v.n dng viên dt thành tIch dc bit xut sc tai  kST  Dai hi Th 

thao Châu A, Olympic dira vào mirc can di các ngun tài chInE cüng nhu các 
khoân tài trq (nu có) d xem xét min mt phn h9c phi hoc toàn b h9c phi). 

3.2.2. Din xét tuyn 
Các di tuçmg con lai xét tuyn dira trên h so và phOng van dánh giá 

nàng 1ixc. 
3.3. ThOi gian tuyên sinh 
Dr kin tuyn sinE 2 dçit/näm, vào tháng 9 và tháng 3 hang nãm. 
3.4. Vi. tn vic lam ma sinE viên có th dam nhn sau khi t& nghip (Clii 

tilt tai Plzt lw 1.1). 

4. Thu tic dàng Ij: 

Vn dng viên có nhu cu däng k h9c cir nhân ngành Quán tr kinh 

doanh np don (theo rnu s 1.2) và Thu trLrO'ng d:an vj tng hçip nhu cu dàng 

k h9c cüa 4n dng viên (theo mâu s6 1.3) gi:ri v Tng c1ic Th dic th thao 
(qua Vi To chirc can b) 36 Trn Phñ, Ba DInE, Ha Nôi tru'&c ngãy 2 tháng 3  
nãm 2020. 

II. ThOa thun hçrp tác vO'i Hi Doanh nhãn tré Vit Nam ye tio vic 
lam và h trçY kh&i nghip cho các vn dIng viên cüa The thao Vit Nam có 
thành tIch cao sau khi không cOn thi dãu chuyên nghip: 

1. tnghia cüa chw0rng trinh: 
Tao viêc lam va h trg boat dng khi nghip cho các vn dng viên thôi 

không cOn thi du chuyên nghip là mt vic lam thi& thrc d thirc hin chü 

truong cüa Dàng và Nhà nithc, nhäm tao  thu nEp on dinE cho vn dng viên dã 
két thñc thi dâu, dông thri là sir dng viên, khich l cho các vn dng viên dang 
thi du yen tam, n 1rc han nüa trong tp luyn và thi du, mang 'a  nhiu thànE 

tIch th thao cao han cho dt nuóc. 

2 



2. Dôi twçrng chung: 
Là vn dng viên th thao dä có thành tIch thi du ti các du tnximg 

trong nuóc và quôc tê, có nhu câu tim vic lam, có dü sirc khóe d thrc hin 
nhim v. Thy trng vj trI vic lam s có nhCrng yêu cu diu kin th riêng v 
tiêu chun dào tao, bi dumg, nàng lrc, k nàng lam viêc. 

3. Khão sat nhu ciu Elm vic lam: 

Vn dng viên có nhu cu tim vic lam np don ('theo mu s 2.1) Va can 
cur mâu phiêu khào sat gri kern theo (mâu s6 2.2), co quan quãn l vn dng 
viên tong hçp nhu câu can tim vic lam cüa vn dng viên dinh M  ngày 05  

tháng dan cfla qu hang nám  (neu có nhu cau) gi:ri v Tong ciic The diic th 
thao (qua Vii T churc can b) 36 Trân Phü, Ba Dinh, Ha Ni d Hi Doanh 
nhân tré Vit Nam gun các hi, doanh nghip hi viên ti the dja phuong däng 
k h trV vic lam cho vn dng viên. Can c nhu câu tim vic lam cüa các 4n 
dng viên, hi, doanh nghip ti các da phuo'ng së thumg xuyên thông tin nhu 
cu tuyên ding nhân sx cüa dcm vj dê các 4n dng viên 1xa chçn vj trI vic lam 
phñhçip. 

4. Dáng kj vic lam vj En nhân viên ban xáng diu 4zi cdc cfra hang 
xáng dIu thu3c Tong cong ty Dlu Vit Nam (PVOIL): 

4.1. Chi tiêu và dja bàn tuyn dçing: 

Dja bàn lam vic có th khu virc nông thôn, huynIthj, min nñi/vüng 
cao hoc thành phô trên Ca nuóc tüy theo nhu cu phát trin cüa hang xng du 
cña các don vi thành viên. 

Trong näm 2020, PVOIL có nhu cu tuyn diing v trI nhân viên ban xàng 
tai các cay xàng du vth chi tiêu 70 nguè'i ti 19 tinh, thành phô ('chi tiéE 4ii Phy 

luc s 3.1). 

4.2. Diêu kin tuyên dung: 

T& nghip trung h9c ph thông, uru tiên urng viên có churng chi nghip v1 

xàng du, có dü sure khóe d thrc hin nhim vii. 

PVOIL se dào to churng chi nghip vi xàng du, nghip v môi trurng, 
Phông cháy chtia eháy min phi (th'ci gian tp trung tü 12 — 15 ngày) cho các 
urng vién. PVOIL uu tiên tuyn ding các cu thu bong dá nt. (Mo tà cong vic 
chi tiêt — tai Phti luc 3.2). 

4.3. Chê d chInh sách cho nguñ lao dng: 

PYOIL së k h9p dng lao dng dài hn, hung cac ch d bào him xà hi 
theo quy djnh, mirc lucmg hmr 7.000.000 d — 12.000.000dl tháng thy hmmg dja phuong. 

4.4. Thfi tic dàng k: 

Vn dng viên có nhu cu tim viec lam np don (theo mâu so 3.3) và co 
quan quàn l vn dng viên tang hgp nhu cu däng k lam vic ti PVOIL cüa 
vn dng viên O/ieo mu s6 3.4) gini ye Tng ciic The diuc the thao (qua Vi To 
churc can bô) 36 Trn Phü, Ba DInh, Ha Ni trithc ngãy 05 tháng 02 nàm 2020. 
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III. Thóa thun hçrp tác vM Cong ty ci phân Dãu tu Aiphanam 
(Aiphanam Group) ye bão trçr nghê nghip cho các vn dng viên di tuyên 
the thao quôc gia có mong muon lam vic trong ngành du ljch — khách sn: 

1. Clii lieu và vj In Iuyn ding: 
Trong nàm 2020, Aiphanam Group có nhu cu tuyn diing mt s vj trI 

nhân viên Khách sn ti Dà Nng (clii tiêt 4zi Phi 4ic so 4.1). 
Ngoãi ra, Aiphanam Group thung xuyên CO các Chuang trinh hung 

nghip, ho tr dâo to chuyên dôi nghê nghip vào các v trI phü hgp dê lam 
vic ti các doanh nghip cña Aiphanam Group nêu 4n dng viên có nhu câu. 
Các dçt tuyên dçing vâo các vj trI vic lam cüa Aiphanam Group duçc däng tái 
ti Website: http ://alphanamec. com.vnlcategory/tuyen-dung).  

2. Diu kin tuyeXn  ding: 
Tt nghip trung h9c ph thông, có dü src khOe d thiic hin nhim vii. 

Aiphanam Group së dào to nghip V11 min phi trong th?i gian 01 tháng cho cac 
üng viên. Aiphanam Group nhn tuyên dçtng cá nam vâ nt vn dng viên cã 
trong tat cá các b mon. 

3. Ch! ct3 chInh sácli cho ngithi lao d3ng: 
Aiphanam Group s k) hcip dng lao dng, hu&ng các ch dO báo him xã 

hOi theo quy djnh, miirc lrnmg tr 4.000.000d — 10.000.000dI tháng tüy trng vi tn 
dam nhân và hiêu suât lam viêc. 

4. Thüticdángkj: 
Vn dng viên có nhu cu tim vic lam nOp  do'n (theo mâu so 4.2) và c 

quan quán 1 vn dng viên tong hcp nhu câu dang k lam vic tai  Aiphanam 
Group cüa vn dng viên (tlzeo mâu so 4.3) gui ye Tong cllc The dyc the thao 
(qua Vii To chrc can bO)  36 Trân Phñ, Ba Dinh, Ha Nôi trffóc ngày 05 tháng 
02 nãm 2020.  

D nghj Thu trtrmg các CG quan quân l, sfr diing 4n dng viên ph bin 
ni dung van ban nay tói toàn the 4n dng viên thuOc  thâm quyên quãn l và 
tong hqp däng k nhu câu dào tao, tim vic lam dê dam bão th1rc hin ch dO 
chinh sách cho 4n dng viên. 

Toân bO nOi dung Cong van nay và các biu mu lien quan duçic dang tài 
trên Trang tin din tir cña Trung tam Thông tin Tng ciic TDTT dja chi: 
www.tdtt.gov.vn. Trong qua trInh thçrc hin có vuóng mc, d nghj phãn ánh v 
Tong cic The dic the thao (D/c Nguyn Ngpc Thanh, chuyên viên Vi T chirc 
cánbO, dinthoi: 024.37471352, 0904020176)./.,c ,  

Nii nhân: 
- Nhu trén; 
- Lãnh do Bô VHTTDTL (d b/c); 
- Trirng Dai  hçc Kinh tê; 
- Hôi Doanh nhân tré Viêt Nam; 
- Cong ty CPDT Aiphanam; 
-Trung tam Huân 1uyn TDTT các tnh, thành pho; 
- Vu The thao thành tIch cao I; 
- Vu The thao thành tIch cao II; 
- V TDTT quân chñng; 
- Luu: VT, TCCB, N.Thanh 200b. 

TONG CVC  TR!RNG 
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Phulucl.1 

CHUNG TR!NH DAO TiO CU' NHAN 
QUAN Tifi KINH DOANH CHO CAC TAI NANG THE THAO 

1. Gió'i thiu chung 

Dào tao  ngành Quãn tr kinh doanh (QTKD) dang là mt trong nhmg müi 
nhçrn cüa hu ht các nithc trên th giói. Tai  Vit Nam, mc dü chuo'ng trInh dào tao 
cr nhân ngành QTKD dâ duqc trin khai nhiu trumg dai  h9c nhu Truing dai  h9c 
Kinh t Quc dan, Trung dai  h9c Thucmg mai,  H9c vin Tài chInh, Trumg dai hoc 
Ngoai Thuo'ng, v.v... nhu'ng hu nhu các chucing trInli dào tao  nay du huóng dn 
Mi tung h9c sinh t& nghip pM thông trung hc và dào tao  tp trung toàn thi 
gian. 

Mt khác các chuang trInh ctào tao  QTKD Vit Nam dnh huàng chü yu là 
llnh virc thuang mai,  tuy nhiên các chuang trInh dào tao  v quãn trj kinh doanh cho 
các linE vrc kbác con rt It. Trong khi do trên the giói dA có nhiêu quc gia xây dimg 
và dào tao  ngành QTKD a nhiu linh virc khác nhau. Mt trong nhüng linE vc có 
xu huang diugc dào tao  ma rng trong nhthig nàm gn day là QTKD v th thao. 
Nbiu quôc gia dã xây dçrng chuang trInh quàn trj kinh doanh th thao tth thành mt 
trong nhüng ngành dào tao  duçc ua chung tai  các nuac tiên tin thu Anh, Uc, 
Pháp. Dan cir nhu cir nhân quail trj kinh doanh th thao (Bachelor of business: sport 
business) cüa Truiing Macleay, Australia hay c1r nhân kinh doanh th thao (Bachelor 
of business (sport management)) cüa dai  h9c Deakin, Australia, Dai  h9c Stirling 
(Scotland), Dai  h9c Bayreuth (Due), Dai h9c Windsor (Canada) và Dai  h9c Oregon 
(Hoa Kr),  cir nhân quàn trj kinh doanh th thao cüa dai  h9c Torrens, Australia, dai 
h9c La Trobe, Australia.... 

Thuc t i Vit Nam hin nay cho thy, trong linE virc th thao, linh vvc  có 
tuèii di ngh ngn và thiu rüi ro dang là mt trong nhü'ng linh virc dugc djnh 
huang ngh nghip yu rtht. Hu h& các vn dng viên th thao sau khi giài ngh 
hoc rüi ro tai nan  nghê nghip thuang khó khãn trong vic kim vic lam d mini 
sinh. Mt khác, do thiu kin thüc nén vic bt tay tim kim vic lam hoc kinh 
doanh rt khó khàn. NIhm dnh huang ngh nghip và tao  diu kin d nhóm Mi 
tu'ng nay có th hôa nhp và tim kim vic lam sau khi giâi ngh, chuong trInh dào 
tao cü nhân ngành QTKD danE cho các tài nàng th thao duc thi& k nEm cung 
cp các kin thirc ca bàn và chuyên sâu ye kinh doanh giñp trang b cho nhóm Mi 
tuçmg nay kin thuc, k5 näng và thai d ngh nghip. 

Mc tiêu cüa chuung trInh cr nhân quàn trj kinh doanh danE cho các tài näng 
th thao là nh&m cung cp cho xã hi và ngành th diic th thao ngun nhân 1xc ch,  
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lucrng cao, cO nãng 1irc chuyên mon rng và sâu trong linh vrc quán 1 th thao, kinh 
doanh th thao, t chüc si.r kin và tmyn thông th thao, nm vQng phuo'ng pháp 
nghiên cru khoa h9c, có tu duy hin dai,  tu duy phán bin, có tinh thn, näng lire 
quán trj và khii nghip, có näng lire ngoi ngft và khã näng thIch nghi vol mOi 
trumg hi nhp kinh t quc th ngây càng sâu và rng cUa Viêt Nam. 

2. Vj trI vic lam ma sinh viên có the dam nhn sau khi tot nghip 

Nhóm 1 - C/iuyên viên qudn trj kin/i doanh Irong un/i vrc th thao: Co dü 
nàng 1irc âm vic ti các doanh nghip kinh doanh th thao, các th chüc kinh t va 
các t chic khác, có th dam nhn các cOng vic nhu ban hang, marketing, tâi chInh, 
nhân sr..., trin vpng phát trin trong tucmg lai có th trO thành tru&ng phông, ban, 
giám dc b phn, dir an và giám dc doanh nghip hoc t chtrc quãn 1 th thao. 

Nhóm 2 — Tu' vJn viên: Co khã nAng lam vic ti các cong ty và t chirc tu 
vn quân trj. doanh nghip, t chirc tu vn hoc quân 1 th thao, các B và SO, Ban, 
Ngành lien quan, có th dam nhn các cong vic, trg 1 phân tich và 1p báo cáo v 
thj tnrOng kinh doanh, trçl 1 xây drng và thrc hin chin lucic kinh doanh, k hoach 
nhân sir, san xut... cüa doanh nghip, trin v9ng trong tucmg lai có th trO thành các 
chuyên gia phân tIch, tu vn, lath dao  doanh nghip và th chCrc. 

Nhóm 3 - Trçr 1j và thir kj5: Co khá nàng dam nhn cOng vic trg 1 ho.c thu 
k ban giám dc, hi dng quãn trj, trq l giám dé.c cüa the doanh nghip th thao, to 
cht1rc kinh t v th thao và các t chi.irc kinh t hoc t chiirc khác trong và ngoâi 
nithc; có th dam nhân các cong vic: tro l phân tIch, tng hçip các báo cáo và tham 
muu v các màng hoat  dng trong doanh nghip nhu chin lucic kinh doanh, nhân 
1irc, marketing, tài chInh, h trq trong giao dch vOl di tác, sp xp k hoach  cong 
tác cho lânh dao...;  trin v9ng trong tuang lal có th trO thành truOng các b 
phnIphông, ban, giám dc b phn, giám d&, tng giám dc. 

Nhóm 4: Doanli nhân khô'i nghip: có khá nàng ti,r khOi nghip, tao  1p và 
diu hành hoat  dng kinh doanh th thao, quãn 1 diu hành doanh nghip rt nhO, 
nhO và vra kinh doanh v 1inh vuc th thao. 

3. Khã náng hçc tp, nãng cao trInh d sau khi tt nghiêp 

Sau khi t& nghip, sinh viên có di kin thirc, näng 1rc chuyên hoc phn và k 
nàng ngh nghip d tip tic h9c tap,  nghiên ci'ru sâu han 0 bc cao h9c hoc tiên s 
d trO thành nhà nghien ciru và giáng viên v lTnh vrc quán trj kinh doanh tai  các co 
quan1t chirc trong và ngoài nuOc có lien quan. .-fc. 
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Mâu s 1.2 

CONG HOA xA 1191 CHU NGIIIA VIT NAM 

Dc Ip — Ti do — Htnh phüc 

DONDANGK 

THAM GIA HQC CH1JNG TRINH C1 NMAN 

NGANH QUAN TR! KINH DOANH - TRIXNG DAI H • C KINH TE 

Hç vàtên:  

Ngày tháng näm sinh:  

Gii tInh: 0 Nam 0 N 

Noi sinh:  

Dja chi thi.thng trü hin tai:  

Dan vj quán 1:  

TrInh d van hóa: 0 T& nghip PTTH 0 Cr nhân 

Vn dng viên môn:  

0 Dang thi du 0 Dâ nghi thi du 

• Thành tIch cao nht dã dt di.rgc (ghi râ thành tIch/giái dá'u/thd'i gian/dja 
diém):  

Diên thoai lien hê Dia chi email  

Nguà'i lam dan 

(Kj, gui rô hQ ten) 





DIACHJ. 
T1TUJNG TRU 

DYN V! 
QUAN LV 

TRI Nil 
P9 VAN 

BOA 

MON nA 
THE THI 

THAO DAU 

• THAN II TICH 
CAO NHAT 

IMEN THO4I 
LIEN HE 

• IMACHI 
EMAIL 

MEN 
KHAC. Yr HO VA TEN 

G1O1 
TINH 

NGAY SINH Nifi SIN!! 

9 10 1 3 I 6 7 8 11 12 13 14 

DON VI 
TONG H(IP NHU CAU DANG KY TIM VIC LAM

Mus61.3 

C 
 ngày thang nãm 

THO TRIJONG DON v 
(K? ten, döng du) 





Mâu 2.1 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p — Tir do — Hnh phñc 

PHIEU KHAO SAT 
VE NGUYEN VQNG LAM VIC 

H9 Va ten:  

Ngày tháng näm sinh:  

Giéi tinh: 0 Nam 0 Nü 

Nai sinh:  

Da chi thuông ti-u hin tti:  

Do'n v quãn 1: 

Trinh d van hóa: 0 Tot nghip PTTH 0 Cir nhân ) 
Các chirng chi, bng cp hin có (tin h9c, ngoi ngt, nghê...): 

Vn dng viên môn:  

0 Dang thi du 0 Dâ nghi thi diu 

Thành tIch cao nMt dã dtt dugc (ghi rô thành tIch/giái dd'u/th&i gian/dja 
diè'n):  

Nguyen vong cong viêc:  

Vj trI lam vic:  

Tai tinh, thành:  

Thai gian lam vic: 0 Trong gi hành chInh 0 Ngoài gi hành chInh 

M'uc thu nhp:  

' kin khác:  

Näng lire, si trrnrng cá nhân  

Diên thoai lien hê Dia chi email  
Ngt.thi lam kháo sat 

(K)5, ghi râ hQ ten) 





Dc$N VT:... Mâu s2.2 

TONG HP NIIU CAU TiM VIC LAM 

TT HQVA TEN 
SH SINH THucrRU QLT 

(HUThc 

(UfliL 

13 14 15 16 17 19 20 

ngày tháng nãm 
THu TRIJONG DON VI 

(K ten, dóng du) 





Phi luc s6 3.1 

DANH SACH DIA  PH!XNG vA CHI TIEU sO LIXNG CAN TUYEN LAM 
NHAN VIEN BAN XANG Tid CAC CU'A HANG XANG DAU THUQC PVOIL 

NAM 2020 

TT Ten dja phirong So 1trçng 

1 HãGiang 3 

2 PhCiTh9 2 

3 Quàng Ninh 4 

4 HàNi 4 

5 Hãi Phông 4 

6 TháiBInh 4 

7 NamDinh 3 

8 ThanhHóa 3 

9 HàTTnh 4 

10 Hu 4 

11 DàNäng 4 

12 BInhThuân 4 

13 PhiiYên 5 

14 SâiGôn 5 

15 TâyNinh 3 

16 VüngTàu 4 

17 CnTho 3 

18 TràVinh 4 

19 BacLiêu 3 

Tong 70 

Chi tit lien he: LE THU HUYEN (Ms) Ban To chfrc nhân sir 
TONG CONG TY DAU VIT NAM - CTCP 
PETRO VIETNAM OIL CORPORATION (PV OIL) 
Lâu 14-18, So 1-5 Lé Duân, Qun 1, Tp.HCM 
Tel: +84 28 39106990 - Ext: 268 
Fax: +84 28 9106980 
HP: +84 (0) 909 381 129 
Email: huyenit@pvoil.com.vn  
Website: www.pvoil.com.vn  





Phu luc 3.2 

BAN MO TA CONG VIIC 

NHAN VIEN BAN HANG CO'A HANG XANG DAU 

A - MO TA CONG VIC 

Tom tt cong vic Ban hang theo quy djnh cüa Cong ty; tuân thu các quy djnh van 
toàn PCCN, v sinh môi trtthng; chap hành dung Ni quy, quy djnh 
cüaCongty. 

I. Nhim vli, trách nhim và kt qua dtt ctirqc 

TT Nhim vi1i ci the Trách nhim Kt qua dt thrçrc 

Thirc hin nhim vii ban hang 
theo sij phân cong cfia Cira hang 
trung/Phii trách Cfra hang; 

Toàn phn 
Dam bão thu tiên hang day dü, 

an toàn trong ca ban hang 

2.  Quàn 1 và sr dirng tài san cüa 

Cira hang theo quy dnh tai  quy 
ch quãn 1 CHXD. 

Toan phn 
Theo quy ch quãn 1 cira hang 

xäng du 

3.  Tuân thu tuyt di cãc quy djnh 
ye an toàn PCCN, vsinh môi 
truYiig; 

Toàn phn 
Theo quy djnh cüa Tng cong 

ty, Côngty 

4.  Thirc hin nghiêm chinh cac qui 
djith lien quan dn ngithi lao dng 
tai Quy ch quàn l CHXD và các 
quy djnh có lien quan khác 

Toan phn 
Theo quy ch& quy djnh cüa 

Tng cong ty 

5.  Thirc hiên các nhiêm vu khác do 

Cira iàng tnthng phân cong 
Ti'rng phân 

Hoàn thânh t& các nhiêm vu 

dxçc giao 

II. Mi quan h trong cong vic 

Ducc quãn 1 trirc tip va kim 

duy kt qua bi 
Cira hang tri.thng/Phii trách ci:ra hang xäng du 

2 Quãn l trirc tip Không 

3 Phi h trong cong vic 
Ca nhân va các bphn lien quan: Khách hang, 
va ni b trong cua hang xäng dâu 

4 Mi quan h khãc Các co' quan, phOng chuc näng cO lien quan 

III. Diêu kiên lam viêc 

V tr3ng thit bj 
- Baoh1aodng 

1 



   

2 
Thai gian lam vic - Lam vic theo ca (luân phiên CáC ca trong 

ngày 24/24) 
- 8hIngay;48hItun  

   

   

B- TIEU CHUAN DO! vOI NGU'OI THTC HIN CONG VIC 

STT Tiêu chI Tiêu chun 

1 
TrInh d chuyên 

mOn 

T& nghip THPT; 
Tfu tiên irng vien có chiirng chi nghip vti xang du 

2 Kiên thüc b tr 

- Nm v€tng nghip vii kinh doanh xäng du, PCCC, an toàn v 

sinh lao dông. 
- Nm duc nhng net co' ban v mô hinh t chic b may cüa 

Tng Cong ty Du Vit Nam, Cong ty Cphn .., phOng 

quân l chic näng. 

- Nm duc các quy ch quy djIIh cüa Tng cong ty, Cong ty 

trong cong tác ban hang; cong tác PCCC; VSLD. 

- Nm và hiu rO các nguyen tic, thu ti1c hành chInh d thirc 

hin cong vic. 

3 K5' näng 

- K5 näng giài quyêt van dé 

- K näng giao tip 

- K5 nãng lam vic nhóm 

4 Pm chit 
- Chü dng Va trách nhim 
- Chju crmg d áp lirc 

- Nhanh nhçn, cn than 

5 Kinh nghim KhOng bt buc 

6 
C acyeucau 

TiT'ng vien phái duc dào tao  nghip vI xang du, nghip vi mOi 

trung, PCCC (thai gian tp trung tr 12 — 15 ngay); ching chi cp 
sau 03 tháng (doanh nghip chi trã). 

2 



Mâus3.3 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 

Dc 1p — Tir do — Hinh phiic 

BN BANG K 

LAM VIC TI TONG CONG TY DAU VIT NAM (PVOIL) 

Ho và ten:  

Ngày tháng 11am sinh:  

Gii tInh: 0 Nam 0 Nu' 

Noi sinh:  

Dja chi thumg trü hin tai:  

Do'ri v quân 1:  

TrInh & van hóa: 0 Tot nghip PTTH 0 Cir nhân 

- Chung chi nghip vT xàng du 0 Co 0 Không 

Vn dng viên môn:  

0 Dang thi du 0 Dã nghi thi du 

Thành tIch cao nht dã dt duçic (ghi rô thành tIch/giái dá'u/thô'i gian/dia 
diérn):  

Nguyen v9ng cong vic: 

Ti tinh, thành:  

Thai gian lam vic: 0 Trong gRi hành chinh 0 Ngoài gi hành chInh 

' kin khác:  

Ngiii lam dn 

(Ky, ghi râ hQ ten) 





2 
18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

JR NH 
DOVN 

IIOA 

• CHUNG 
• CHI 
NGHIP 

VIJ XANG 
DAU 

MON 
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THAO 

BANG 
Till. 
DAU 

THANI{ 
TiCHCAO 

N}IAT 
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LAM 
VIC 

DIN 
THOAI 

LIEN R 

Y MEN 
KHAC TT 119 VA TEN 

GIOI 
TIINB 

NGAY 
SINH 

ifiACI 
THIXONG TRU 

DONVj 
QUANLY 

T11O1 
GTAN 
LAM 
VIEC 

PTA 
DIEM 
LAM 
vIc 

D!ACHI 
EMAIL 

NGI 
SINH 

DCN VI Milu sO 3.4 

TONG HP NHU CAU LAM NHAN VIEN BAN XANG DAU TIJ CAC CIYA HANG XANG DAU THUOC PVOIL 

ngáy thang nãm 
THU TRUONG DEIN VI 

(K ten, clóng dAu) 





Phy lyc sii 4.1 

DANH SACH VI Till TUYEN DUNG Tid KHACH SN DA NANG THUQC ALPHANAM GROUP 

Stt Vi tn Dia them Mo ta cong viêc Yêu cau cong viec 
Mirclirong 

Nhan vien 
Quay bar 

Dà Nng 

- Thirc hin pha ch d ung theo yêu cAu cüa khách 
- Chun bj may trôn, ct trái cay, nuâc và các vt ding can thiet de 
pha ch 
- Bão dam d thüy tinh, các vt diing pha chê cüa quay bar luon 
stch Se ngàn flaP 
- Tham gia các chuGng trinh dào tao  cüa kháh san  và t doan 
- Tuân thu dy dñ cac quy t&c cüa tp doàn ye vn hành hoat ctng 
dñng theo tiêu chuân 
- Thrc hin các cong vic khác theo yêu câu cüa quail ltrrc tiep 

- T nghip THPT tth len 
- Co k nàng pha ch t& 
- Co tác phong chuyên nghip, 
trung thirc, nhanh nhn 
- U'u tiên các 1mg viên có kinh 
nghiêm 1-2 näm vj trI trng 
drnmg và có chlrng chi ngh 
- Co th nhn dào tao 

4 000 000 

2 
Thirc tip Slnh 
B phân dt 

phông 
Dà Nàng 

- Thiic tap sinh cho vj trI Nhân viên Dtt phông 
- COng vic cu th vui lông trao di qua dja chi email 

- IIJ'ng viên tirng có kinh nghim 
lam vic a các khách san  hoc kl?u 
nghi duông 4-5 sao là mt lcn the 
- Biêt sIr diing tiêng Anh 

4,000,000 

Nhan vien Le 
tan 

Dà Nng 

- Chào don khách theo dñng quy trInh cIra chuong trInh Welcome 
- Kim tra các thông tin lien quan dn khách: Khách den, VIP, 
thành viên than thit, khách hang thung xuyên, tInh trng phông 
- Trà Ru tat ca các cuc gi din thoai theo dung tieu chuan cua Tap 
doafl 
- Chu trách nhim v các thông tin dàng k tr khách, thu thp các 
chi ti& thanh toán hçu1 
- Cung cp phông theo thông tin dt phông và theo yeu cau cua 
khách 
- Cp nht Front Desk Log Book hang ngày 
- Báo cáo các nhn xét cIra khách cho truang b phn 
- Lam thi'i tic check out theo chucrng trinh Farewell 
- Thirc hin các cong vic khác theo yêu câu cüa trithng b phn 

- Ngoai hInh ira nhin 
- Co fl t chlrc và quàn l 
th?ii gian 
- Giao tiêp tiêng Anh t& 
- K nàng giao tip tM 
- Trinh do dai hoc 
- U'u tiên các 1mg viën có kinh 
nghiêm 

4 500 000 



Stt Vj trI Bia dim Mo tã c6ng yic Yêu cu cong viêc 
Mfrc ltro'ng 

cbán 

Nhân viên Lê 
tan nià làng 

Dà Nng 

- Chào don khách ngay khi khách dt chân vào nhà hang Va cam on 
mi khách khi v 
- Sp xp ch ngi và hi.thng dn khách vào bàn 
- Sn sang gii thiu mon an, trà lôi các thc mc cüa khách 
- Giái quyt các phàn nan cüa khách 
- Phôi hçip vth nhân viên nhà hang d phiic vii khách nhanh chong 

chuyên nghip 
- Cp nht hott dng trong ngày cho Giám sat và Trixing bi phn 
- Tuân thu các quy tc cüa Tp doàn Marriott d dam bâo phi1c vii 

dat chun 
- Thirc hin các cong vic khác theo yêu c.0 cüa Giám sat hoic 
Tnxing b phn 

- Nfi, ngo.i hinh ira nhin 
- Ting Anh giao tip t& 
- Té,t nghip Cao ding 
- Uu tiên các irng viên có kinh 
nghim 1-2 11am vj trI tiwng 
drnmg và CO chi'rng chi nghip v1i 

Nhà hang 

4,000,000 

5 
Chuyên viên 
Dào tao  Vt 

1 trj 1iu 
Dà Nng 

- Thirc tp sinh cho vj tn nhân viên Vt ltrj lieu 

- Cong vic ci th vui lông trao di qua dja chi email 

- 1i'ng viên tirng CO kinh nghim 
7,500,000 lam vic cac kliách san  hoc khu 

nghi duong tiir 4-5 sao là mt lai th 

6 
Nhân viên 
Tin 

Dà Nng 

- Cung cp và huóng dn cho khách các thông tin ci'ia khách san 
(djch vii giài trI, th thao, spa, tour, nhà hang...) 
- Hithng dn khách len phOng và sir ding d trong phông 
- Giao thir, bmi kiên cho khách 
- Thirc hin các yêu cu cong vic khác theo sir phân cong ciia 

trung b phn 

- Ngoai hInh d nlimn 
- Giao tip ting Anh tt 
(Intermediate level) 
- Kinh nghim tir 1-2 nàm 0 nhng 
khách San  hoãc serort tr 4*  trO len 
là mt li th 
- Tt nghip PTTH tth len 
- Uu tiên 1rng viên nam 

4,000,000 

'A.  

Page 2 



stt Vj trI Dja diem 
Mo tã cong vic 

Mirc liro'ng 
co'bãn Yêu cu cong vic 

7 
Nhân viên 
Tong dài 

DàNäng 

- Nhn và chuyn cue gçi, eung cp thông tin và djch v1i cña 

khách san 
- Thu thp và nhp dir 1iu các yêu cu, nhn xét và than phin eüa 
khách vào Opera Guest Profile và Star Guest 
- Phi hçrp v9i các b phn lien quan d giâi quyt yêu cu cüa 

khách hang 
- Theo dOi các yeu cu cüa khách d dam bào phic vii nhanh chóng 
và lam thöa man sr hài lông eüa khách 
- Phi hçp vói b phn Bung phông v các vn d Lost and Found 
- Nhn djeh vi an ung tai phông và gid thiu the san phm eüa 
nhà hang cho khách khi cn thit 
- Ban the san phrn và djch vi cüa kháeh san 
- Phi hçip vci b phn Nhà hang d dt ch trthc cho kháeh 
- Hrnfthg dn sp xp các yêu cu di laj cüa kháeh 
- Hithng dn khách each sr diing din thoai và giãi thIeh các thut 
ngit eña khách san 
- Co kin thire v san phm cüa khách san d cung cp cho khách 
mt each hiu qua nht 
- Báo cáo vài Giám sat hotc Tnrâng bô phn các vn d 

- Ngoai hinh ua nhin 
- Giao tip ting Anh luu bat 
- T& nghip Dai h9c ngoai ngtt 
ho.c các ehuyên ngành v khách 
san, du ljch 
- Nhanh nhçn, trung thirc, sn sang 
lam vic theo Ca, ngoài gi 
- Uu tiên các i'rng viên có kinh 
nghim tr 1-2 nãm vj trI trcing 
dumig 

4,000,000 

8 
Nhân viên 
An ninh 

DàNäng 

- H trg khách hang va nhân viên i'rng phó vói cáe trtthng hçTp khn 
cp xây ra khi cn thit 
- Thirc hin theo dung cáe quy trInh, bao gm PCCC, tun tra tài 
san, kim soát giao thông và tai nan 
- Dam bào an ninh, an toàn và quyn lçi cña tat ca các tài san, nhân 
viên và khách hang 

- 02 nàm kinh nghim a v trI tirong 

throng cüa kháeh san khác 
- K näng giao tip 
- K nãng 1ng nghe 
- K nàng lam vic nhóm 
- K5T náng mm 
- Tuôi không qua 21 
- T& nghip PTTH 
- Co khâ náng nghe, nói và vit 
ting Anh (co ban) 

4,000,000 

dçc 
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Stt Vj trI Dja dim Mo tã cong vic Yêu câu cong 
Mfrc hro'ng 

co ban 

Nhân viên 
Bung phông 

Nn 

- Thirc hin theo tt câ chInh sách an toàn và an ninh cüa cong
' 

- Báo cáo tt cá vn d báo trI, mi nguy hiem an toàn, tai nmn hoc 
thucing tIch hoàn thành hun luyn an toàn và có chi'rng chi 
- Bào quán vt 1iu d cháy hcrp l 
- Dam báo dng phic và ngoi hlnh cá nhân sach  së và chuyên 

nghip 
- Dam báo báo mt thông tin dc quyên 
- Chào mfrng và nhn bje tt cá khách theo tiêu chun cña cong ' 

- Co kinh nghim tr 06 tháng den 1 
näm & vj trI tiiang duong 
- T& nghip tr Trung cp tr len, 
có bng nghip vii v Bung phông 
Khách san 
- Sn sang lam vic ngoài gi 
- Cn then, ti ml, chju khó, nhit 
tinli trong cOng vic 
- Co kha nàng giao tiCp tieng Anli 

4,000,000 

10 
Nhân viCn 

Phiic vii nhà 
hang 

Dà Nàng 

- Phi hcp tt cà các phuong din hoat dtng trong b phn de dam 
báo các djch vii cüa b phn drrçc mang den cho khách hang ni b 
vâi miic dich virçit qua mong dgi cña khách và tuân thu Tiêu chun 
và Quy trinh Thuong hiu 
- Chtu trách nhim ye sir hài lông cüa khách hang khi gi mOn tti 
dch vi1 phông 
- Ket ni vi khách, dng nghip và quán 1 nhà hang 

- Co kinh nghim trong máng F&B 
- Co bang cap lien quan tâi mãng 
F&B 
- K näng ngoi ngft 

4,000,000 

Chi tiêt lien he:  Hoãng Thi Thanh Tam 
Trirô'ng ban Nhãn siy - ALPHANAM GROUP 

47 Vu Tr9ng Phing, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Ha ni. 

Phone: +84 (24) 39367979 (ext 312) 

Mobile: +84 904 656 865 

Email: tamhtt@alphanam.com  

Website: http://www.alphanam.com.vn/ 
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Mâu 4.2 

CONG HOA xA 119! CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p — Ty do — Htnh phüc 

BO'N BANG 

LAM VIC TA! CONG TY CO PHAN DAU TU ALPHANAM 
(ALPHANAM GROUP) 

Hovàtên:  

Ngày tháng näm sinh:  

Giôi tInh: 0 Nam 0 Nü 

Nai sinE:  

Dja chi thumg trü hin tai:  
Dan vj quán 1:  

TrInh d van hóa: 0 Tot nghip PTTH 0 Cir nhân 

Các chirng chi, bang cp hin có (tin h90, ngoi ngü, ngh...): 

Van dng viên môn:  
0 Dang thi du 0 Dã nghi thi du 

Thành tIch cao nht da dat  dugc ('ghi rö thành tIch/giái ddu/th&i gian/dja 
diem):  

Nguyen v9ng cong vic: 

Vi trI lam viêc:  

Thi gian lam vic: 0 Trong gi hành chInE 0 Ngoái gii hành chInh 

' kin khác:  

Näng 1irc, si tru0ng cá nhân  

Diên thoai lien hê Dia chi email  

Ngithi lam don 

(Ky, ghi rO /IQ ten) 





DON VI . Mâu s6 4.3 
TONG HOP NTIU CAU TIM VIEC LAM TAI HE THÔNG KIHACH SAN, NBA HANG THUOC ALPHAJ'.AM GROUP O THANH PHO BA NATG 

TI HQ VA TEN 
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2 3 4 5 6 7 8 9 Jo 11 12 13 14 16 17 18 19 20 

ngáy tha.ng nãm 
THU TRUONG DON VT 

(K ten, dOng du) 
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