
 
 
VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH) MỚI RA TRƯỜNG - 

NHÂN VIÊN KINH DOANH KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM, KHÔNG ÁP 
DOANH SỐ, KHÔNG ĐI THỊ TRƯỜNG!!! 

 

 

VATC là một công ty tiên phong chuyên cung cấp dịch vụ lưu trú, bổ trợ du lịch, ăn uống 

cho hành khách đi lại bằng đường hàng không tại các sân bay ở Việt Nam. VATC mong 

muốn tìm kiếm, phát triển được đội ngũ nhân sự năng động, có trình độ, dám chấp nhận 

thử thách để cùng chung tay xây dựng và phát triển Công ty. 

 

NỘI DUNG TUYỂN DỤNG 
- Vị trí cần tuyển: Nhân viên Kinh doanh 

- Đối tượng: Sinh viên ngoại ngữ (tiếng Anh) mới ra trường 

- Số lượng: 02 người 

- Địa điểm làm việc: Tầng 3, số nhà 34 Hoàng Cầu mới, Đống Đa, Hà Nội 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
- Quản lý đặt phòng khách sạn trên các kênh bán hàng online 

- Quản lý nội dung website 

- Thực hiện các chương trình online marketing  

- Xây dựng dữ liệu khách hàng, thiết lập và duy trì mỗi quan hệ với các khách hàng. 

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn 

 

TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG 
- Yêu thích nghề du lịch, khách sạn 

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, tự giác, sáng tạo trong công việc; 

- Trung thực, nghiêm túc 

- Thành thạo vi tính văn phòng; 

- Anhh văn: nghe, nói, đọc viết tốt. 

 

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI - LƯƠNG THƯỞNG 
- Lương cạnh tranh, thưởng, lương tháng thứ 13, không áp doanh số 

- Được hưởng các chế độ BHYT+BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty 

- Chế độ nghỉ mát và khám sức khoẻ tổng quát hàng năm 

 

ĐÀO TẠO: Được đào tạo trước khi nhận việc và đào tạo nâng cao kỹ năng thường xuyên trong quá 

trình thực hiện công việc 

 

HỒ SƠ 

- Bản tóm tắt kinh nghiệm làm việc, công tác theo Mẫu đơn thông tin ứng viên ở cuối bài viết 

- Bảo sao CMND, bản sao giấy khai sinh 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm và các văn bằng chứng chỉ khác có liên quan. 

- Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng 

 

LIÊN HỆ 
- Địa chỉ: Công ty CP Du lịch Hàng không Việt Nam - Tầng 3,Tòa nhà Văn phòng Nhật Lâm, 34 Hoàng 

Cầu Mới, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 

- Gửi hồ sơ về hôp thư: hotrosinhvien.ulis@vnu.edu.vn 
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