
           

TUYỂN TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG 

CHO HÃNG KOREAN AIR 

 

 
Công ty CP Cung ứng và XNK Lao động Hàng không (ALSIMEXCO) thuộc 

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP cần tuyển tiếp viên hàng không làm việc 

cho Hãng hàng không KOREAN AIR với mức lương và thu nhập hấp dẫn, môi trường 

làm việc tốt và cơ hội đi đến nhiều quốc gia trên thế giới. 

Tiêu chuẩn: 

 Nữ. Tốt nghiệp CAO ĐẲNG trở lên; 

 Thành thạo nói và viết tiếng Anh ( ưu tiên biết tiếng Hàn Quốc); TOEIC tối thiếu 550 

 Sức khỏe tốt đáp ứng được yêu cầu công việc (ứng viên bị cận thị có thể đeo kính áp 

tròng); 

 Tính cách cởi mở với khả năng giao tiếp tốt. 

 

Quy trình đăng ký dự tuyển: 

 Bước 1: Vui lòng đăng ký thông tin tại website: http://recruit.koreanair.com 

Mọi hỗ trợ liên quan đến việc đăng ký thông tin tại website, vui lòng liên hệ: 

- VP Korean Air Hà Nội: 024-3771-3217 

- VP Korean Air HCM: 028-3829-7530 

 Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm: 

- Sơ yếu lí lịch (bản tiếng Anh + tiếng Việt). 

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ, CMND hoặc hộ chiếu. 

- 02 ảnh (4x6) chân dung. 

- 02 ảnh (10 x 15) toàn thân. 

 Bước 3: Nộp hồ sơ đầy đủ tại: 

- Phòng 106 – A1 Trường ĐH Ngoại ngữ, số 2 Phạm Văn Đồng – Hà Nội 

 

Thời hạn nộp hồ sơ đến      : 17:00 ngày 25/06/2018 

Thời gian phỏng vấn dự kiến    :  09-11/07/2018 

Kế hoạch khám sức khỏe tại Hàn Quốc : tháng 8/2018 
Kế hoạch đào tại tại Hàn Quốc   :  tháng 9/2018 

 

 

Lưu ý: 

- Buổi phỏng vấn sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh 

- Chỉ chấp nhận hồ sơ của những ứng viên thực hiện đầy đủ theo yêu cầu. 

http://recruit.koreanair.com/

