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            CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

 Tác phong chuyên nghiệp 
 Môi trường khách sạn 5 sao 
 Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp  

 
KHÁCH SẠN REX CẦN TUYỂN : 

 

10 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ PHÒNG  
10 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ BÀN  
05 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (THỢ ĐIỆN, THỢ LẠNH, THỢ PU) 
05 NHÂN VIÊN NẤU BẾP 
05 NHÂN VIÊN THU NGÂN 
 

 
o Vị trí PHỤC VỤ BÀN: Nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m60 trở lên. Sức khỏe tốt, có khả năng đi đứng lâu 

trong ca làm việc. Phong cách năng động, vui vẻ. Tiếng Anh giao tiếp tốt, tự tin. Có bằng cấp/chứng chỉ về 

nghiệp vụ Nhà Hàng–Khách Sạn. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm. 

                                Làm việc theo ca, 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần. 

o Vị trí PHỤC VỤ PHÒNG: Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc, tiếng Anh giao 

tiếp căn bản, tự tin (Nam cao từ 1m63, Nữ cao từ 1m60). Có kinh nghiệm hoặc kiến thức tương đương.  

                    Làm việc theo ca, 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần. 

o Vị trí  NV  KỸ THUẬT: Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc, Có kinh nghiệm 

cùng lĩnh vực hoặc kiến thức chuyên môn tương đương.  

                    Làm việc theo ca, 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần. 

o Vị  trí  NV NẤU BẾP: Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc, Có kinh nghiệm 

cùng lĩnh vực hoặc kiến thức chuyên môn tương đương.  

                    Làm việc theo ca, 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần. 

o Vị  trí  NV THU NGÂN: Trung thực, Có tinh thần trách nhiệm cao, ưu tiên kinh nghiệm cùng lĩnh vực hoặc 

kiến thức chuyên môn tương đương.  

                    Làm việc theo ca, 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần. 
 

Gửi hồ sơ xin việc gồm Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, CMND, Hộ khẩu, để lại số điện thoại  

di động kèm theo ảnh (ghi rõ vị trí ứng tuyển) theo thông tin bên trên. 

Lương, thưởng hấp dẫn, tùy theo năng lực của bạn. 

  
      Mọi thông tin xin liên hệ:  
       Ms. Thanh Thảo – Phòng Nhân sự khách sạn Rex  
       Điện thoại :  02838292185- ext.7113  direct line: 02838 299 087 
       Email  :  dtt.thao@rex.com.vn 
       Địa điểm               :  Khách sạn Rex, cổng 77 Lê Thánh Tôn, Q.1,TPHCM 

 


