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THÔNG BÁO 
V/v tuyển dụng nhân viên fulltime, parttime 

 
 Phòng Công tác HSSV thông báo về việc tuyển lao động như sau: 

 1. Công ty TNHH thương mại Vạn An:  

 Số lượng 26 nhân viên kinh doanh mạng lưới toàn quốc 

 Thu nhập từ 6.000.000đ đến 12.000.000đ/tháng tùy từng vị trí công việc 

 2. Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam: 

 Số lượng 40 nhân viên các vị trí: Quản lý cửa hàng, bán hàng 

 Lương cơ bản/ tháng theo trình độ + Hiệu quả công việc, phụ cấp tiền ăn … 

 3. Công ty cổ phần Kiến tạo Newgroup Việt: 

 Số lượng 189 vị trí giám đốc chi nhánh và phó giám đốc chi nhánh làm việc tại 63 

tỉnh thành 

 Lương thỏa thuận, được tham gia cổ phần công ty, được hưởng các quyền lợi theo 

trình độ chuyên môn. 

 4. Hệ thống nhà hàng dự án ORRANISSI A3 Phạm Văn Đồng: 

 Số lượng 14 nhân viên gồm các vị trí: nhân viên pha chế cà phê, nhân viên pha chế 

đồ uống có cồn, nhân viên phục vụ. 

 Lương và chế độ 20.000đ - 25.000đ/h 

 5. Yêu cầu:  

 + Sinh viên: Đã (chuẩn bị) tốt nghiệp hệ cao đẳng các chuyên ngành 

 + Sinh viên các chuyên ngành (đối với nhân viên bán hàng part time) 

 + Thân thiện, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, hòa đồng, trung thực, có tinh thần cầu tiến 

cao và kỹ năng làm việc nhóm.  

 Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: 

Phòng Công tác học sinh, sinh viên  
Tầng 3, Nhà A1, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội 

ĐT: 04.38372029 - 0904431432 

Lưu ý: Sinh viên không phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào về việc tuyển dụng. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 

- Các lớp HSSV; 

- Lưu CTHSSV. 
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