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CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 
CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL – TẬP ĐOÀN VINGROUP 

 

Hệ thống Khách sạn Vinpearl thuộc Tập đoàn Vingroup tự hào là thương hiệu du lịch 5 sao 

Việt Nam đẳng cấp quốc tế với 35 cơ sở tại 15 tỉnh và thành phố trong cả nước. Hơn cả câu chuyện 

kinh doanh, Vinpearl mong muốn xây dựng một đội ngũ lao động Việt Nam chuyên nghiệp góp phần 

khẳng định vị thế người Việt trên trường quốc tế.  

 Chương trình tuyển dụng nhân lực chất lượng cao là cơ hội tuyệt vời cho những bạn yêu 

nghề, có năng lực, mong muốn có công việc ổn định và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên 

nghiệp đẳng cấp quốc tế. Thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:  

1. Vị trí, số lượng tại Vinpearl Hà Tĩnh:  

Bộ phận Ẩm thực 10 nhân viên  

Bộ phận Spa 03 nhân viên  

Bộ phận Tiền sảnh 10 nhân viên  

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng nâng cao:  

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN GHI CHÚ 

Ngoại hình  1. Chiều cao: Nữ: Từ 1,58m - 1,70m / Nam: Từ 1,70m - 

1,80m - Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn BMI từ 18 - 22 (BMI = Cân 

nặng (kg)/ (Chiều cao x chiều cao (m))  

2. Ngoại hình:  

Khuôn mặt: Nữ: xinh xắn, ưa nhìn, Nam: cân đối, sáng 

sủa; - Mắt sáng, da mịn, nụ cười tươi, răng trắng và 

đều; - Dáng đi chuẩn, tự tin, phong thái đẹp;  

3. Giao tiếp, thần thái: - Giọng nói dễ chịu, dễ nghe - 

Giao tiếp lưu loát  

4. Độ tuổi : từ 18 – 30 

1. Gửi 03 ảnh 

chụp kèm CV:   

Khuôn mặt không 

cười + Khuôn mặt 

cười tươi + Ảnh 

toàn thân 

2. Phiếu Khám 

sức khỏe   

Ngoại Ngữ  Tiếng Anh : TOEIC 450 trở lên, hoặc B1 khung Châu Âu 

Tiếng Trung: HSK cấp 2 / Tiếng Hàn: Topik 3  

Tiếng Nga: TRKI 1 / Tiếng Nhật: JLPT N4 

Các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống  

Phục vụ công việc hằng ngày  

Tự tin giao tiếp 

3. Lương và chế độ: Tổng thu nhập từ 10,500,000 vnd ( nett ) trở lên 

- Lương cơ bản : 6,000,000 vnd ( nett )  

- Thưởng ngoại hình nâng cao: 1,500,000 vnd  (nett)  

- Thưởng ngoại ngữ nâng cao: 3,000,000 vnd ( nett)  

- Thử việc 02 tháng  

4. Đăng kí xét tuyển:  

- Hồ sơ gồm: Đơn tuyển dụng ( theo mẫu đính kèm) + ảnh chụp bằng cấp + phiếu khám 

sức khỏe+ 03 ảnh chụp theo quy định ( ngoại hình)  

- Nộp hồ sơ online về địa chỉ: v.khanhntk1@vinpearl.com, điện thoại 0976208355  

- Sẽ được phản hồi xếp lịch phỏng vấn chậm nhất 2 ngày sau khi nộp hồ sơ. 

- Đi làm ngay sau khi đạt phỏng vấn.  
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