
   

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

        Là Tập đoàn kinh tế hoạt động kinh doanh đa ngành, mục tiêu phát triển của FLC Group là trở thành một 

tập đoàn kinh tế năng động, có tiềm lực vững mạnh. 

        Sự ra đời của quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Samson- Samson Beach & Golf resot - một trong 

các dự án trọng điểm của FLC Group đã đánh dấu sự thành công và mục tiêu trở thành điểm đến, là sự lựa chọn 

hàng đầu của mọi đối tác, khách hàng trong nước và Quốc tế.. Với diện tích gần 200ha, quần thể này sẽ đáp ứng 

đầy đủ các nhu cầu du lịch từ sân golf, resort, nhà hàng, khách sạn, trung tâm hội nghị và khu vui chơi giải trí.  

        Chúng tôi chào đón các ứng viên có năng lực, mong muốn gắn bó với Công ty. Đây là cơ hội việc làm hấp 

dẫn cho hàng trăm ứng viên nhiệt huyết tại quần thể nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp này. 
QUYỀN LỢI PHƢƠNG THỨC DỰ TUYỂN 

- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng 

lực; chính sách phúc lợi tốt; 

- Được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ 

và có cơ hội nâng cao thu nhập; 

-  Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

theo quy định Bộ Luật Lao động. 

- Được làm việc trong môi trường năng 

động, chuyên nghiệp và hiệu quả 

Ứng viên quan tâm đến công việc vui lòng nộp hồ sơ qua hai hình thức: 

- E-mail: recruitment@flcsamson.com.vn (bao gồm: bản tóm tắt quá trình 

làm việc và kinh nghiệm công tác, có thể tải mẫu Thông tin ứng viên tại 

http://flc.vn/tin-tuc/mau-ho-so-ung-vien/mau-ho-so-ung-vien/ , ảnh 4x6, và 

bản sao các văn bằng chứng chỉ liên quan; các tài liệu khác sẽ yêu cầu bổ 

sung khi chính thức vào làm việc). 

- Trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Nhân sự- Quần thể nghĩ dưỡng FLC Sầm Sơn , 

đường Thanh Niên, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ Phòng Nhân sự hoặc truy cập website:  

www.flc.vn  hoặc https://www.facebook.com/CareerFLCSamSon/  

Hotline: 037 657 6666 hoặc 037 878 8888 

Các vị trí tuyển dụng: 
           

STT VỊ TRÍ SỐ LƢỢNG    STT VỊ TRÍ SỐ LƢỢNG 

I.Bộ phận Bếp-Bánh   V. Bộ phận Hỗ trợ 

1 Giám sát bếp 3   23 Trợ lý Giám đốc nhân sự 1 

2 Tổ trưởng bếp  4   24 Chuyên viên đào tạo 1 

3 Tổ trưởng bếp 2   25 
Chuyên viên chăm sóc đời 

sống CBNV 
3 

4 Bếp phó 2   26 Trợ lý quản lý IT 1 

5 Phụ bếp 15   27 Giám sát IT 1 

6 Giám sát tạp vụ 3   28 Kế toán 2 

7 Trưởng bếp bánh 1  29 
Nhân viên nhận hàng/ nv vận 

chuyển hàng 
4 

8 Trợ lý bếp bánh  1   30 Thủ kho 2 

  31 Y tá 3   

  II. Bộ phận Nhà hàng   VI. Bộ phận Giải trí   

9 Trợ lý Bar 1   32 
Giám sát thể thao dưới 

nước 
2 

10 Giám sát Bar 2   33 Trưởng ca cano 1 

11 Nhân viên Pha chế 3   34 Giám sát cứu hộ bờ biển 1 

12 Giám sát nhà hàng 6   35 Nhân viên cứu hộ bờ biển 5 

http://flc.vn/tin-tuc/mau-ho-so-ung-vien/mau-ho-so-ung-vien/
http://www.flc.vn/
https://www.facebook.com/CareerFLCSamSon/


13 
Nhân viên phục vụ (karaoke/nhà 

hàng) 
14   36 

Chuyên viên hoạt động 

nhóm 
1 

III.Bộ phận Tiền sảnh   37 Hướng dẫn viên Aerobics 2  1 

14 Giám sát tiền sảnh 6   VII. Kinh doanh và Marketing 

15 Giám sát Lễ tân 5   38 
Giám đốc kinh doanh 

marketing 
1 

16 Nhân viên tổng đài 3   39 Chuyên viên Marketing 1 

17 
Nhân viên quan hệ khách 

hàng 
1   40 Chuyên viên thiết kế 1 

18 Nhân viên bán hàng lưu niệm 3 
 

VIII.Bộ phận Buồng phòng 

19 Nhân viên hành lý 3   41 Chuyên viên buồng phòng 6 

20 Giám đốc buồng phòng 1   42 
Tổ trưởng/Nhân viên tạp 

vụ 
20 

21 Giám sát sàn 1   43 Nhân viên hỗ trợ 5 

  IV. Bộ phận An Ninh   44 Giám sát cắm hoa 5  4 

22 Nhân viên An Ninh 5   45 Nhân viên cắm hoa 10 

 

X. Bộ phận SPA 

 1 Y tá 3 

 2 Nhân viên điều phối 6 

 3 Nhân viên Spa 23 
 

 

 

 
  
 
 

IX. Trung tâm thƣơng mại 

 1 Quản lý khu ẩm thực 1 

 2 
Trợ lý quản lý khu ẩm 

thực 
1 

 3 Giám sát khu ẩm thực 2 

4 Trưởng ca khu ẩm thực 4 

5 Nhân viên phục vụ 30 

6 Nhân viên tạp vụ 5 

7 Phụ bếp 3 

8 Quản lý siêu thị 1 

9 Nhân viên kế toán 2 

Ngày hội việc làm diễn ra : 

 Đợt 1 từ 8:00- 17:00 ngày 14 và 15/05/2016 tại trƣờng Đại học Hồng Đức- 565 Quang Trung, 

P.Đông Vệ, TP. Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá. 

 Đợt 2 từ 8:00- 17:00 ngày 27 và 28/05/2016 tại Quần thể FLC Sầm Sơn, xã Quảng Cƣ, Sầm Sơn, 

Thanh Hóa. 

Hàng trăm cơ hội việc làm hấp dẫn và hoàn toàn miễn phí đang chờ đón các bạn! 

TRƢỞNG BAN NHÂN SỰ  

(đã ký) 

 

         

             TRẦN THỊ HƢƠNG 


