
 

 

Caddie hay caddy là một trong những yếu tố không thể thiếu trên sân golf, đây chính là những 

người bạn đồng hành của golfer, là nhân viên phục vụ người chơi golf. Hiện nay, chưa có nhiều 

chương trình đào tạo về nghề này. Cùng với sự phát triển của các sân Golf đẳng cấp quốc tế thương 

hiệu Việt Nam, Vinpearl mong muốn tạo cơ hội học tập và thực hành thực tế cũng như làm việc cho 

các bạn trẻ muốn thử sức trong linh vực mới mẽ, hấp dẫn này.  

1. Thời gian, địa điểm thực tập. 

- Thời gian nhận việc: từ 25/02/2019  

- Địa điểm: Vinpearl Golf Hải Phòng  

2. Đối tượng tham gia:  

Sinh viên hoặc người đã và đang đi làm trong linh vực du lịch. Tuổi từ 20 đến 30, có sức 

khỏe, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tiếng anh.  

 Trường hợp thực tập sinh: Thời gian thực tập trên 2 tháng trở lên, chế độ theo chương trình 

Vinpearl Trainee. 3 triệu/ tháng. 

 Trường hợp Part time (làm việc bán thời gian):  

+ Ngày đi Học việc (lý thuyết) : 120,000vnd/ngày 

+ Ngày làm Thực hành (ra sân tập): 128,000vnd/ngày + Tiền Tip ( thưởng) của Khách ( nếu 

có)  

3. Thời gian nhận đăng ký thực tập:  

Bắt đầu: 23/02/2019 đến hết 30/3/2019, nhận việc ngay sau khi phỏng vấn. 

4. Cách thức đăng kí:  

4.1. Đăng kí theo nhóm: ( đối với các trường) Sinh viên đăng kí theo danh sách bao gồm 

thông tin:  

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH  NGÀNH HỌC  ĐIỆN THOẠI VÀ 

EMAIL  

     

 

4.2. Đăng kí trực tiếp: SV gửi CV (theo mẫu) vào 02 Email: v.nganhtb@vinpearl.com và 

v.intern04@vinpearl.com.  

 

Thông tin liên hệ:  

Bộ phận Tạo nguồn nhân lực 

CBLĐ Phụ trách: Nguyễn Thị Kim Khánh – Giám đốc Tạo nguồn Nhân lực 

Phụ trách liên hệ: Huỳnh Thục Bảo Ngân – Quản lý Tạo nguồn Nhân lực  

ĐT:0949.99.13.18/ 0939.539.529 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH 

NGHỀ CADDIE  
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Mô tả công việc nhân viên Caddy 

Nhiệm vụ chính Công việc cụ thể 

Phục vụ khách 

chơi Golf 

 Kéo túi chứa gậy của khách chơi golf, bảo vệ gậy không bị hư hỏng. 

 Theo dõi đường đi của bóng, ghi điểm cho người chơi, đánh dấu khi bóng gần 

vào lỗ. 

 Cào hố cát, thay thế các tảng đất cỏ. 

 Sửa lại các điểm phát bóng để thuận tiện cho khách chơi. 

 Lau chùi gậy và bóng golf khi cần thiết trong quá trình khách chơi. 

 Che nắng, cung cấp nước uống, khăn lau mồ hôi, khăn lạnh và cổ vũ khách 

chơi golf. 

 Đảm bảo theo sát khách chơi để sẵn sàng trợ giúp khi cần thiết. 

Hướng dẫn 

khách chơi golf 

 Với những khách chưa biết cách chơi hay chưa am hiểu nhiều về golf, Caddy 

sẽ ở vai trò một người hướng dẫn: 

 Điều chỉnh tư thế đúng cho khách chơi golf. 

 Tư vấn cho khách chọn loại gậy phù hợp cho mỗi lần phát bóng. 

 Học thuộc địa hình sân, đoán khoảng cách từ bóng golf đến lỗ cờ, đoán hướng 

gió… để đưa ra ra những lời khuyên hữu ích cho người chơi. 

Các công việc 

khác 

 Nhắc nhở khách tuân thủ các quy định của sân golf và luật chơi golf. 

 Giữ gìn vệ sinh khu vực khách chơi golf. 

 Hỗ trợ ban quản lý bảo vệ, chăm sóc cảnh quan sân golf. 

 Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ, đột xuất và làm các báo cáo công việc 

theo yêu cầu. 

 Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ khi được ban quản lý tạo điều 

kiện. 

 Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu. 

 


