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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

KHỐI VĂN PHÒNG, KỸ THUẬT: 

1. Phó phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ 

Vị trí Phó phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 01 

Mô tả công việc 

• Tham mưu về sọan thảo các quy trình về kiểm tra, kiểm soát nội bộ 

tài chính – kế toán; 

• Triển khai kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện công việc của các bộ 

phận được phân công theo đúng quy trình đã ban hành, phát hiện rủi 

ro và đề xuất phương án khắc phục;  

• Soát xét các báo cáo, chuyên đề về việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ 

và đột xuất; 

• Thực hiện công việc điều tra các sai phạm trong Công ty; 

• Điều hành hoạt động của Phòng KSNB đảm bảo kiểm soát được các 

mảng hoạt động của các Bộ phận được giao. 

Yêu cầu công việc  

Độ tuổi 25 – 45 

Ngoại hình  

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, 

kế toán, kiểm toán. 

Kỹ năng 

• Am hiểu về 5S và ISO; 

• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí đương đương 

trong việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh 

doanh, tài chính; 

• Kỹ năng phân tích, xử lý và điều phối thông tin; 

• Kỹ năng trình bày, truyền đạt thông tin. 

Tính cách 
• Cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ; 

• Công bằng, chính trực. 
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2. Trưởng bộ phận giải trí 

Vị trí Trưởng bộ phận giải trí 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng 01 

Mô tả công việc 

• Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện, lễ hội hàng năm; 

• Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nghệ sỹ hàng năm phù hợp; 

• Tổ chức, giám sát thực hiện các sự kiện, lễ hội theo kế hoạch; 

• Đánh giá, báo cáo ban lãnh đạo về chất lượng và hiệu quả của các sự 

kiện, lễ hội; 

• Làm việc với các ban ngành, bộ phận liên quan về sự kiện, lễ hội; 

• Làm việc với nhà cung cấp và lên kế hoạch đặt hàng phù hợp; 

• Đảm bảo hoạt động lễ hội diễn ra đúng kế hoạch, hiệu quả; 

• Phân công công việc và điều hành hoạt động của bộ phận; 

• Phối hợp với phòng nhân sự để lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và 

quản lý nhân sự; 

• Phối hợp với phòng kế toán quản lý ngân sách bộ phận. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 – 40 

Ngoại hình  

Trình độ Tốt nghiệp Đại học trở lên 

Kỹ năng • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí đương 

đương; 

• Am hiểu về tổ chức sự kiện, lễ hội tại các khu vui 

chơi giải trí; 

• Anh Văn giao tiếp tốt; 

• Kỹ năng quản lý, điều hành; 

• Khả năng tư duy sáng tạo tốt; 

• Kỹ năng giao tiếp tốt. 

Tính cách • Linh hoạt, nhạy bén; 

• Nhanh nhẹn, chịu khó. 
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3. Chuyên viên tuyển dụng 

Vị trí Chuyên viên tuyển dụng 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng 01 

Mô tả công việc 

• Kiểm tra phiếu yêu cầu tuyển dụng, đối chiếu định biên và nhu cầu 

thực tế; 

• Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu phòng ban/bộ phận. Lên 

chương trình tuyển dụng cho mỗi đợt; 

• Soạn thảo tin tuyển dụng, quản lý các kênh tuyển dụng phù hợp cho 

vị trí tuyển dụng. Đăng tuyển lên các kênh tuyển dụng được duyệt; 

• Thông báo cho hội đồng tuyển dụng, tham gia vào quá trình Phỏng 

vấn tuyển dụng; 

• Thực hiện làm các tờ trình, thủ tục tiếp nhận nhân sự theo quy định 

Công ty; 

• Lưu trữ hồ sơ, văn bản liên quan đến tuyển dụng một cách khoa học. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 – 40 

Ngoại hình  

Trình độ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, 

ngoại ngữ, quản trị nhân sự, hành chính, luật 

Kỹ năng • Anh Văn giao tiếp tốt; 

• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí đương 

đương; 

• Khả năng thương lượng đàm phán tốt, kỹ năng 

thuyết trình trước đám đông; 

• Kỹ năng giao tiếp tốt; 

• Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt; 

• Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng tốt. 

Tính cách • Cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ; 

• Linh hoạt, nhạy bén; 

• Nhanh nhẹn, chịu khó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI SUN WORLD BA NA HILLS 

6 

 

4. Chuyên viên đào tạo 

Vị trí Chuyên viên đào tạo 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng 01 

Mô tả công việc 

• Lập và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo cho Công ty theo tháng, 

quý và năm; 

• Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp các chương trình đào tạo bên 

ngoài; 

• Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin dữ liệu đào tạo; 

• Tham gia tổ chức, điều phối, thực hiện (khi cần) việc truyền lửa và 

gắn kết đội ngũ tại Công ty; 

• Tham gia thiết kế chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản 

lý; 

• Tham gia kiểm soát hiệu quả chương trình sau đào tạo kỹ năng mềm 

và kỹ năng nghiệp vụ; 

• Thẩm định chất lượng các chương trình kỹ năng mềm đang có để 

đảm bảo rằng các chương trình đó được cập nhật và phù hợp với yêu 

cầu Công ty mỗi giai đoạn; 

• Trực tiếp thực hiện các khóa đào tạo theo phân công. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 – 40 

Ngoại hình  

Trình độ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, 

ngoại ngữ, quản trị nhân sự, luật 

Kỹ năng • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí đương 

đương; 

• Có kinh nghiệm biên soạn tài liệu huấn luyện, triển 

khai các chương trình đào tạo và phát triển; 

• Kỹ năng hoạch định và tổ chức công việc; 

• Kỹ năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong công 

việc; 

• Kỹ năng phân tích và tổng hợp dữ liệu tốt; 

• Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt; 

• Kỹ năng huấn luyện. 

Tính cách • Cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ; 

• Linh hoạt, nhạy bén; 

• Nhanh nhẹn, chịu khó. 
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5. Nhân viên quản lý nhà nhân viên 

Vị trí Nhân viên quản lý nhà nhân viên 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 02 

Mô tả công việc 

• Cung cấp và thu hồi CCDC cho nhân viên đến ở và đi; 

• Thay phiên trực đêm điểm danh và báo cáo cho cấp trên trực tiếp 

danh sách nhân viên thực tế lưu trú; 

• Kiểm tra và xử lý vệ sinh ở các khu vực công cộng, theo dõi, giám 

sát tất cả người/vật tư ra vào nhà nhân viên; 

• Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì và thực hiện sửa chữa các hư hỏng 

của các trang thiết bị khu nhà nhân viên; 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 23 – 45 

Ngoại hình  

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, 

Kỹ thuật... 

Kỹ năng 

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí 

tương đương như quản lý ký túc xá, chung cư, nhà 

tập thể. 

Tính cách 

• Cần cù, chịu khó, trung thực và có tinh thần trách 

nhiệm trong công việc; 

• Biết quan tâm, chia sẻ, hòa đồng. 
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6. Nhân viên lái xe (hạng D) 

Vị trí Nhân viên lái xe (hạng D) 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam 

Số lượng cần tuyển 03 

Mô tả công việc 

• Đưa đón Lãnh đạo, CBCNV, khách tham quan/ Lái xe cẩu tải; 

• Bảo quản và giữ gìn xe tốt, đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình 

trạng sẵn sàng phục vụ; 

• Kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo 

trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị; 

• Báo cáo mức nhiên liệu sử dụng hàng tháng; 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 23 – 40 

Ngoại hình Trung bình 

Trình độ 

chuyên môn 
Chứng chỉ lái xe theo quy định (hạng D) 

Kỹ năng 
• Sức khỏe tốt; 

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm lái xe 16 chỗ. 

Tính cách 

• Cần cù, chịu khó, trung thực, cẩn thận;  

• Lịch sự và có tinh thần trách nhiệm trong công 

việc; 

• Biết quan tâm, chia sẻ, hòa đồng. 
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7. Công nhân mộc 

Vị trí Công nhân mộc 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam 

Số lượng cần tuyển 01 

Mô tả công việc 

• Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các mục liên quan đến gỗ  

• Thi công các hạng mục nội, ngoại thất gỗ khi có yêu cầu. 

• Tìm hiểu các nguyên nhân và đưa ra các phương án xử lý khi gặp sự 

cố  

• Đề xuất những cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm 

thời gian, giảm thiểu chi phí. 

• Hỗ trợ tư vấn cho cấp quản lý về lắp đặt và bảo dưỡng gỗ  

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 22 – 40  

Ngoại hình Trung bình 

Trình độ 

chuyên môn 
Tốt nghiệp THPT trở lên 

Kỹ năng 

• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 

• Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc. 

• Sáng tạo trong công việc. 

• Có kỹ năng giao tiếp tốt 

Tính cách 
• Tình thần trách nhiệm, chịu khó; 

• Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình công tác. 
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8. Nhân viên kỹ thuật điện 

Vị trí Nhân viên kỹ thuật điện 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam 

Số lượng cần tuyển 02 

Mô tả công việc 

• Bảo trì, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước. 

• Vận hành máy phát điện, tủ điện hạ thế và hệ thống BMS của tòa nhà. 

• Vận hành tủ điện trung thế 22kV khi có yêu cầu thi công các hệ thống 

điện khi có yêu cầu; 

• Lập kế hoạch và theo dõi việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện định 

kỳ; 

• Đưa ra phương án và xử lý khi gặp sự cố về điện, hỗ trợ tổ bảo dưỡng 

trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 22 – 35  

Ngoại hình Trung bình 

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, 

Cơ điện tử, Điện tự động 

Kỹ năng 

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 

• Vi tính văn phòng thành thạo. 

• Ngoại ngữ giao tiếp 

Tính cách 
• Tình thần trách nhiệm, chịu khó; 

• Cẩn thận. 
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9. Nhân viên kỹ thuật âm thanh 

Vị trí Nhân viên kỹ thuật âm thanh 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam 

Số lượng cần tuyển 02 

Mô tả công việc 

• Quản lý, điều khiển và bảo trì hệ thống âm thanh, ánh sáng 

• Xử lý các sự cố phát sinh 

• Nắm bắt các đặc tính kỹ thuật của micro, mixer, monitor speaker... 

• Kiểm tra các MMTB phục vụ trong chương trình trước khi bắt đầu: 

micro, mixer, speaker... 

• Hổ trợ bảo trì, bảo dưỡng MMTB khu trò chơi. 

• Hổ trợ vận hành trò chơi khi có yêu cầu. 

• Hổ trợ bảo trì MMTB cơ điện… 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 22 – 35  

Ngoại hình Trung bình 

Trình độ 

chuyên môn 

• Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH các chuyên ngành về kỹ 

thuật, nghệ thuật 

• Vi tính văn phòng thành thạo. 

• Ngoại ngữ giao tiếp 

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong công tác kỹ 

thuật âm thanh 

Kỹ năng 

• Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc. 

• Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình công tác. 

• Sáng tạo trong công việc. 

• Có kỹ năng giao tiếp tốt 

Tính cách 
• Tình thần trách nhiệm, chịu khó; 

• Cẩn thận. 
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10. Chuyên viên kỹ thuật cây xanh 

Vị trí Chuyên viên kỹ thuật cây xanh 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 03 

Mô tả công việc 

 Phụ trách bảo dưỡng cây xanh Khu vực  

• Lập kế hoạch chăm sóc bảo dưỡng các loại cây khu vực phụ trách; 

• Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công việc của các tổ bảo dưỡng 

theo kế hoạch đã thống nhất; 

• Báo cáo kết quả chăm sóc và bảo dưỡng theo kế hoạch. 

 Phụ trách thi công cây xanh Khu vực  

• Lập kế hoạch và phương án thi công; 

• Giám sát việc thi công theo phương án và kế hoạch đã thống nhất; 

• Báo cáo kết quả thi công cho quản lý trực tiếp. 

 Phụ trách công tác bảo dưỡng cây nội thất và kiểm 

kê kho 

• Lập kế hoạch bảo dưỡng và bổ sung cây nội thất mới; 

• Giám sát việc triển khai theo kế hoạch; 

• Báo cáo kết quả bảo dưỡng và bổ sung cây mới; 

• Báo cáo xuất nhập vật tư kho Khu vực; 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 25 – 40  

Ngoại hình  

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Nông – 

Lâm nghiệp, Cảnh quan, Hoa viên 

Kỹ năng 

• Am hiểu về nhiều loại cây hoa; 

• Có khả năng cắt tỉa mỹ thuật, thi công cảnh quan; 

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 

Tính cách 

• Chịu khó; 

• Tính tỉ mỉ, chỉnh chu; 

• Cẩn thận. 
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11. Kiến trúc sư, mảng cảnh quan 

Vị trí Kiến trúc sư, mảng cảnh quan 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Bà Nà Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 01 

Mô tả công việc 

• Lên thiết kế ý tưởng và trình bày ý tưởng cảnh quan, các tiểu cảnh cây 

xanh; 

• Triển khai hồ sơ ý tưởng sơ bộ, hồ sơ thuyết trình khi cần thiết; 

• Tổ chức công việc, triển khai bản vẽ kỹ thuật cho các công trình cảnh 

quan; 

• Bóc tách khối lượng; 

• Khảo sát công trình để triển khai thiết kế, thi công. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 23 – 40    

Ngoại hình Trung bình 

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc, 

Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên 

Kỹ năng 

• Thành thạo Autocad, Sketchup hoặc các phần mềm 

3D khác; 

• Am hiểu về cây hoa, kỹ thuật trồng, kỹ thuật chăm sóc 

cây xanh; 

• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 

Tính cách 

• Sáng tạo, logic; 

• Quan sát tổng thể; 

• Chi tiết. 
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12. Nhân viên tổ chức sự kiện 

   

Vị trí Nhân viên tổ chức sự kiện 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 02 

Mô tả công việc 

• Triển khai và vận hành tất cả các sự kiện đảm bảo tiến độ hoàn 

thành các hạng mục trong Checklist đã được phê duyệt. 

• Phối hợp với các bộ phận theo các công việc được phân công, 

đảm bảo tiến độ, chất lượng cho sự kiện. 

• Điều phối nhân sự hỗ trợ cho sự kiện từ các bộ phận. 

• Hỗ trợ giám sát chất lượng biểu diễn của các nghệ sĩ trong lễ hội. 

• Thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng 

sau mỗi Sự kiện.  

• Thực hiện các công tác hành chính: phiếu yêu cầu mua hàng hóa 

cho Sự kiện, cập nhật chi phí theo từng giai đoạn, theo dõi cân đối 

ngân sách và làm các thủ tục: tờ trình chủ trương, tờ trình quyết toán 

chi phí ...  

• Làm việc và hỗ trợ trực tiếp cho các sự kiện của đối tác được 

Ban Giám đốc phê duyệt tổ chức tại Công ty. 

• Thực hiện các công việc do Trưởng/Phó bộ phận yêu cầu. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 22 – 40  

Ngoại hình  

Trình độ 

Chuyên môn 

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, 

Báo chí, Ngoại ngữ 

• Vi tính văn phòng thành thạo. 

• Ít nhất trên 01 năm kinh nghiệm ở vị trí 

tương đương 

Kỹ năng 

• Có khả năng sáng tạo, Am hiểu các quy trình 

tổ chức, vận hành sự kiện. 

• Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc. 

• Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình công tác. 

• Sáng tạo trong công việc. 

• Có kỹ năng giao tiếp tốt 

Tính cách 
• Hoạt bát, nhanh nhẹn; 

• Hoà đồng, thân thiện. 
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13. Nhân viên vận hành sự kiện 

   

Vị trí Nhân viên vận hành sự kiện 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 03 

Mô tả công việc 

• Kiểm tra âm thanh, sân khấu và standee sẵn sàng trước các xuất 

diễn.  

• Thực hiện điểm danh nghệ sĩ trước giờ diễn theo từng nhóm. 

Chuyển thông tin cho nhóm Giám sát sự kiện để chấm công. 

• Giám sát nghệ sĩ và các tiết mục biểu diễn gồm: thời gian, trang 

phục, thái độ, ý thức, tương tác với du khách... 

• Phối hợp với bộ phận Vận hành trò chơi để vận hành phân luồng 

khách, phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho du khách và nghệ sĩ. 

• Hỗ trợ các công tác sản xuất sự kiện theo kế hoạch của nhóm tổ 

chức sự kiện như: Điều phối giao nhận hàng hóa, hỗ trợ thi công 

một số hạng mục trong sự kiện ... 

• Báo cáo theo ngày, tuần, quý, năm các hoạt động hằng ngày của 

nghệ sĩ, sự kiện cho tổ trưởng giám sát sự kiện và tổ chức sự kiện 

để kịp thời xử lý các phát sinh đảm bảo chất lượng phục vụ du 

khách. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 22 – 40  

Ngoại hình  

Trình độ 

Chuyên môn 

• Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, 

Báo chí, Ngoại ngữ  

• Vi tính văn phòng thành thạo. 

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong ngành 

sự kiện. 

Kỹ năng 

• Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc. 

• Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình công tác. 

• Sáng tạo trong công việc. 

• Có kỹ năng giao tiếp tốt. 

Tính cách 
• Hoạt bát, nhanh nhẹn; 

• Hoà đồng, thân thiện. 
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14. Nhân viên truyền thông 

Vị trí Nhân viên truyền thông 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Bà Nà Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 01 

Mô tả công việc 

• Lập kế hoạch nội dung đăng bài theo tháng và cập nhật theo tuần trên 

fanpage, Newsletter và bản tin nội bộ; 

• Lấy tin, biên tập nội dung, xây dựng kế hoạch sản xuất phim, clip, phóng 

sự; 

• Đề xuất các ý tưởng nội dung phục vụ định hướng truyền thông nội bộ 

của thương hiệu Sun World, tăng tính tương tác giữa các fanpage; 

• Biên tập nội dung, cung cấp hình ảnh để sản xuất ấn phẩm bao gồm: tờ 

rơi, brochure, sales kit, standee, bảng biển KDL, cẩm nang du lịch, tài 

liệu thuyết minh; 

• Quản lý, điều phối ấn phẩm; 

• Theo dõi phản hồi, kiểm soát các thông tin trên phương tiện truyền thông 

liên quan đến Bà Nà; 

• Tư vấn thắc mắc khách hàng trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng và nội bộ Bà Nà; 

• Quản lý các công cụ quảng cáo để tăng tính nhận diện thương hiệu Bà 

Nà online; 

• Định kỳ báo cáo kết quả truyền thông online. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 23 - 40 

Ngoại hình Ngoại hình ưa nhìn 

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, 

Ngoại ngữ, Truyền thông sự kiện, Ngữ văn. 

Kỹ năng 

• Anh Văn giao tiếp khá; 

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; 

• Khả năng viết tốt; 

• Sáng tạo trong công việc; 

• Ưu tiên ứng viên có khả năng làm MC, phát thanh 

viên. 

Tính cách • Nhiệt tình, nhanh nhẹn. 
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15. Chuyên viên kế toán chi phí 

Vị trí Chuyên viên kế toán chi phí 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 01 

Mô tả công việc 

• Hạch toán chi phí chính xác, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh, tuân thủ đúng quy định về hạch toán kế toán. 

• Lập các hoá đơn bán hàng cho khách hàng và nhà cung cấp; 

• Thực hiện đối soát, thanh toán và thu hồi công nợ với các đối tác liên 

quan theo quy định; 

• Các báo cáo, giải trình số liệu được hoàn thành chính xác, đúng mẫu 

biểu và thời hạn quy định; 

• Lập báo cáo khác theo yêu cầu. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 25 – 40 

Ngoại hình  

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, 

Tài chính, Kiểm toán 

Kỹ năng 

• Am hiểu chế độ, nghiệp vụ kế toán liên quan ngành 

dịch vụ; 

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 

Tính cách 

• Cẩn thận, chi tiết; 

• Chịu khó, cầu toàn; 

• Ham học hỏi. 
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16. Cán bộ kiểm soát nội bộ (phụ trách tài chính) 

Vị trí Cán bộ kiểm soát nội bộ phụ trách tài chính 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 01 

Mô tả công việc 

• Kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro hoạt động tài chính kế toán và 

kinh doanh của Công ty; 

• Đôn đốc, giám sát các phòng ban thực hiện các yêu cầu về công việc, 

cải tiến quy trình hay khắc phục dựa trên các báo cáo và đánh giá của 

kiểm soát nội bộ; 

• Đưa ra những ý kiến nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả trong hoạt 

động kinh doanh của các đơn vị; 

• Kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận kinh 

doanh và của các phòng/ban nghiệp vụ có liên quan. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 25 – 40 

Ngoại hình  

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, 

Tài chính, Kiểm toán 

Kỹ năng 

• Am hiểu chế độ, nghiệp vụ kế toán liên quan ngành 

dịch vụ; 

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 

Tính cách 
• Cẩn thận, chi tiết; 

• Chịu khó, ham học hỏi. 
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17. Thủ kho 

Vị trí Thủ kho 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam 

Số lượng cần tuyển 02 

Mô tả công việc 

• Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng hóa, thiết bị kỹ thuật …; 

• Điều tiết, vận chuyển và sắp xếp hàng hóa vào kho và các khu vực 

theo yêu cầu; 

• Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa lưu trữ trong kho; 

• Tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn trong 

kho. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 25 – 45  

Ngoại hình 
Trung bình; 

Sức khỏe tốt. 

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp tối thiểu Trung cấp chuyên ngành Kinh 

tế 

Kỹ năng 
• Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng; 

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 

Tính cách 
• Trách nhiệm, cẩn thận; 

• Nhiệt tình. 
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18. Nhân viên bốc vác/ chuyển hàng 

Vị trí Nhân viên bốc vác/ chuyển hàng 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam 

Số lượng cần tuyển 02 

Mô tả công việc 

• Trực tiếp nhận hàng từ nhà cung cấp, cân đong, đo đếm về số lượng 

hàng hóa thực phẩm, cùng với nhân viên chất lượng kiểm tra hàng 

hóa mua vào; 

• Phân loại hàng đông lạnh và rau củ về đúng vị trí quy định: 

• Giao hàng hoá, hồ sơ phiếu xuất, phiếu điều chuyển  theo yêu cầu của 

các bộ phận kinh doanh, của Trưởng bộ phận; 

• Bảo quản và chịu trách nhiệm về hàng hóa trong quá trình vận 

chuyển. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 18 – 45  

Ngoại hình 
Trung bình; 

Sức khỏe tốt 

Trình độ 

chuyên môn 
Tốt nghiệp THCS trở lên 

Kỹ năng Ưu tiên người đã có kinh nghiệm 

Tính cách 
• Cẩn thận, chăm chỉ; 

• Nhiệt tình, chịu khó. 
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19. Nhân viên y tế 

Vị trí Nhân viên y tế 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/ nữ 

Số lượng cần tuyển 01 

Mô tả công việc 

• Thực hiện công tác sơ cấp cứu, chẩn đoán, điều trị, cấp phát thuốc và 

tư vấn sức khỏe khi du khách, CBNV, SVTT; 

• Cấp phát thuốc, vật tư y tế, ghi chép vào sổ sách xuất kho theo đúng 

quy định; 

• Kiểm tra lưu mẫu thực phẩm tại các bếp để theo dõi và có kiến nghị 

lên cấp quản lý; 

• Thực hiện theo dõi và báo cáo tình hình bệnh, vệ sinh nhà ăn, vệ sinh 

môi trường, tai nạn lao động, bệnh hàng tháng; 

• Lập kế hoạch mua thuốc và vật tư y tế định kỳ hàng tháng, quý, năm, 

làm thủ tục thanh quyết toán. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 – 35 

Ngoại hình Ngoại hình dễ nhìn 

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành  

Y sỹ. Có chứng chỉ hành nghề 

Kỹ năng 

• Anh Văn giao tiếp khá; 

• Am hiểu về các loại dược phẩm dùng tại khu du 

lịch; 

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí 

tương đương. 

Tính cách 
• Nhiệt tình, hoạt bát, chu đáo; 

• Biết quan tâm, chia sẻ, hòa đồng. 

  •  
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KHỐI ẨM THỰC 

1. Trưởng bộ phận nhà hàng 

Vị trí Trưởng bộ phận nhà hàng 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng 01 

Mô tả công việc 

• Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch doanh thu, 

lợi nhuận của bộ phận; 

• Quản lý các nhà hàng, quầy bar tại khu du lịch; 

• Quản lý nhân viên theo cơ cấu tổ chức nhân sự và chính sách của Công 

ty; 

• Trao đổi thường xuyên với nhân viên khối ẩm thực và tổ chức các 

cuộc họp định kỳ; 

• Hỗ trợ và tư vấn cho Giám đốc ẩm thực để đạt mục tiêu chiến lược; 

• Thiết lập hệ thống giám sát nhằm đạt mục tiêu của bộ phận; 

• Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới; 

• Xây dựng, giám sát, kiểm soát ngân sách ẩm thực và nhân sự hàng 

tháng. Tối đa hóa lợi nhuận của bộ phận; 

• Đảm bảo tất cả các nhân viên được đào tạo về tiêu chuẩn chất lượng 

và dịch vụ, cung cấp đầy đủ trang thiết bị để nâng cao hiệu quả công 

việc; 

• Phối hợp với phòng nhân sự để lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và 

quản lý nhân sự; 

• Phối hợp với phòng kế toán quản lý ngân sách bộ phận. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 30 – 45  

Ngoại hình  

Trình độ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên 

Kỹ năng • Kỹ năng quản lý tốt; 

• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý chuỗi nhà 

hàng; 

• Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo; 

• Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp; truyền động 

lực, tổ chức và đào tạo. 

Tính cách 

• Trung thực;  

• Ngăn nắp, gọn gàng; 

• Kiên trì. 
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2. Quản lý Bar nhà hàng 

Vị trí Quản lý bar nhà hàng 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng 01 

Mô tả công việc 

• Quản lý chất lượng thức uống, thiết lập và duy trì hình ảnh chuyên 

nghiệp tất cả các Bar; 

• Phát triển món thức uống cho Bar; 

• Triển khai đảm bảo thực đơn thức uống luôn trong tình trạng mới và 

đầy đủ hàng hóa; 

• Lập so sánh giá bán và xây dựng giá bán thức uống phù hợp với thị 

trường; 

• Kiểm soát công tác PR hàng hóa Bar tất cả các nhà hàng; 

• Tổ chức thay đổi thực đơn thức uống phù hợp với thị hiếu khách 

hàng; 

• Quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động kinh doanh các Bar; 

• Phối hợp với các quản lý nhà hàng trong công tác điều động, điều 

phối nhân sự. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 25 – 45  

Ngoại hình Ngoại hình ưa nhìn 

Trình độ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Kinh tế, Du 

lịch, Khách sạn, Ngoại ngữ,… 

Kỹ năng • Quản lý tốt; 

• Kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt; 

• Có kinh nghiệm quản lý nhà hàng; 

• Tiếng Anh giao tiếp tốt. 

Tính cách • Kiên trì và không ngại khó khăn; 

• Ngăn nắp, gọn gàng; 

• Ham học hỏi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI SUN WORLD BA NA HILLS 

24 

 

3. Giám sát nhà hàng 

Vị trí Giám sát nhà hàng 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng 05 

Mô tả công việc 

• Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý hoạt động của bộ phận nhà 

hàng trong ca trực; 

• Giám sát, đào tạo, hướng dẫn, nhân viên bộ phận trong ca trực; 

• Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện các công việc tổ Nhà hàng bao 

gồm: Tổ chức setup các bàn tiệc, giám sát sử dụng nguyên vật liệu 

hàng hóa, giám sát chất lượng đồ ăn, đồ uống; 

• Quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư nguyên vật liệu 

Nhà hàng. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 23 – 45  

Ngoại hình Ngoại hình ưa nhìn 

Trình độ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Kinh tế, Du 

lịch, Khách sạn, Ngoại ngữ,…  

Kỹ năng • Quản lý tốt; 

• Kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt; 

• Có kinh nghiệm giám sát, quản lý nhà hàng; 

• Anh Văn giao tiếp tốt. 

Tính cách • Trung thực;  

• Ham học hỏi; 

• Ngăn nắp, gọn gàng, cẩn thận. 
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4. Giám sát bếp nhà hàng 

Vị trí Giám sát bếp nhà hàng 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng 05 

Mô tả công việc 

• Giám sát các đầu bếp tại nhà hàng và tham gia công tác chế biến món 

ăn, giám sát vệ sinh; 

• Quản lý chấm công, nghỉ phép, nghỉ ốm của nhân viên…; 

• Quản lý, báo cáo những vấn đề xảy ra tại bếp ăn (quản lý con người, 

quan hệ khách hàng, chất lượng nhà cung cấp, tài sản, trang thiết bị 

và vật tư, thực phẩm…) cho Bếp trưởng nhà hàng; 

• Nhận hàng, kiểm hàng và hỗ trợ công việc mua hàng hóa cho bếp. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 23 - 35 

Ngoại hình Ngoại hình ưa nhìn 

Trình độ • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;  

• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghiệp vụ ẩm thực. 

Kỹ năng Có kinh nghiệm về giám sát bếp tại các nhà hàng. 

Tính cách • Trung thực;  

• Ham học hỏi; 

• Ngăn nắp, gọn gàng, cẩn thận. 
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5. Nhân viên pha chế 

Vị trí Nhân viên pha chế 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng 10 

Mô tả công việc 

• Chuẩn bị, bổ sung hàng hóa, bày trí, xếp đặt quầy pha chế ngăn nắp, 

gọn gàng, sẵn sàng phục vụ khách; 

• Pha chế các loại thức uống theo phiếu đặt hàng, theo công thức chuẩn 

và đồng thời có thể pha chế phục vụ các loại thức uống theo yêu cầu 

đặc biệt của khách; 

• Kiểm soát thức uống, hàng hóa nguyên vật liệu quầy pha chế, tránh 

lãng phí, mất mát, hao hụt và làm báo cáo tình hình hàng hóa tiêu thụ 

trong ngày, làm tốt công tác kiểm kê định kỳ; 

• Chịu trách nhiệm về chất lượng, định lượng các loại thức uống, hàng 

hóa phục vụ tại quầy; 

• Vệ sinh khu vực quầy bar, kho sạch sẽ; 

• Đảm bảo thực phẩm được chuẩn bị phù hợp với quy định vệ sinh 

ATTP. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 22 - 40 

Ngoại hình Ngoại hình ưa nhìn 

Trình độ Có bằng nghề pha chế 

Kỹ năng • Tiếp thu nhanh, năng động, sáng tạo; 

• Anh Văn giao tiếp tốt; 

• Có kinh nghiệm làm việc tại các nhà 

hàng/khách sạn là một lợi thế. 

Tính cách • Cẩn thận; nhanh nhẹn; tự tin; 

• Ngăn nắp; gọn gàng; 

• Đúng giờ giấc. 
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6. Nhân viên lễ tân nhà hàng 

Vị trí Nhân viên lễ tân nhà hàng 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nữ 

Số lượng 02 

Mô tả công việc 

• Đón tiếp và hướng dẫn khách vào nhà hàng; 

• Giải đáp các thắc mắc của khách khi có yêu cầu; 

• Hướng dẫn cho khách các điểm tham quan tại Khu du lịch nếu khách 

có yêu cầu; 

• Nhận đặt bàn của khách qua email, điện thoại; 

• Chuẩn bị các công việc vào ca và đóng ca; 

• Thực hiện các công việc khác do quản lý nhà hàng giao. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 - 30 

Ngoại hình Ngoại hình ưa nhìn 

Trình độ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên 

Kỹ năng • Năng động, sáng tạo; 

• Anh Văn giao tiếp tốt; 

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại 

các nhà hàng/khách sạn. 

Tính cách • Cẩn thận; nhanh nhẹn; tự tin; 

• Ngăn nắp, gọn gàng; 

• Đúng giờ giấc. 
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7. Nhân viên bếp chính nhà hàng 

Vị trí Nhân viên bếp chính nhà hàng 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng 10 

Mô tả công việc 

• Đứng bếp chế biến món ăn ngon và đạt chuẩn VSATTP theo đúng 

định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho phép; 

• Kiểm soát nguyên vật liệu và kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm 

(đặc biệt khâu đầu vào); 

• Hướng dẫn nhân viên phụ bếp tổ chức sắp xếp nguyên vật liệu, thực 

phẩm và kiểm soát sơ chế món ăn theo đúng quy trình; 

• Kiểm tra và báo cáo số lượng tài sản, công cụ hàng tháng đồng thời 

xử lý các trường hợp hư hỏng mất mát tài sản, công cụ và báo cáo 

cấp trên trực tiếp. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 – 40  

Ngoại hình  

Trình độ Có chứng chỉ nghề về nghiệp vụ bếp  

Kỹ năng Có kinh nghiệm bếp chính tại các nhà hàng có quy 

mô lớn 

Tính cách • Cẩn thận, nhanh nhẹn, tự tin;  

• Kiên trì và không ngại khó khăn; 

• Ngăn nắp, gọn gàng. 
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8. Nhân viên bếp lạnh 

Vị trí Nhân viên bếp lạnh 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng 10 

Mô tả công việc 

• Chuẩn bị và chế biến món salad các loại; 

• Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hàng ngày; 

• Tham gia vào quy trình chế biến món ăn khi có khách yêu cầu; 

• Vệ sinh, bảo quản các trang thiết bị đồ dùng nhà bếp; 

• Thực hiện các công việc khác khi được bếp trưởng phân công. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 – 40  

Ngoại hình  

Trình độ Có chứng chỉ nghề về nghiệp vụ nấu ăn 

Kỹ năng Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bếp chính trong lĩnh 

vực nhà hàng khách sạn. 

Tính cách • Cẩn thận, nhanh nhẹn, tự tin; 

• Kiên trì và không ngại khó khăn; 

• Ngăn nắp, gọn gàng. 
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9. Nhân viên bếp bánh 

Vị trí Nhân viên bếp bánh 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/nữ 

Số lượng 03 

Mô tả công việc 

• Chuẩn bị nguyên liệu làm bánh các loại phục vụ cho nhu cầu hàng 

ngày của các bếp và các điểm bán; 

• Làm bánh theo đúng công thức,định lượng được phê duyệt; 

• Bảo quản các loại bánh theo đúng quy trình; 

• Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 

• Làm các loại chè phục vụ các nhà hàng; 

• Phục vụ các loại bánh và chè tại các nhà hàng buffet; 

• Bảo quản và sử dụng tốt các trang thiết bị của bếp; 

• Cắt và làm các loại bánh theo yêu cầu của tiệc; 

• Làm thành thạo các loại tráng miệng Âu hoặc Á (thạch, kem,mứt, 

bánh, chocolate...); 

• Trình bày theo đúng yêu cầu của trưởng bộ phận; 

• Hướng dẫn,đào tạo các kỹ năng làm các loại bánh cho nhân viên phụ 

bếp. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 – 40 

Ngoại hình  

Trình độ • Tốt nghiệp THPT trở lên;  

• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghề liên quan 

Kỹ năng Tối thiểu 01năm kinh nghiệm về bánh trong lĩnh 

vực nhà hàng khách sạn. 

Tính cách • Trung thực;  

• Ham học hỏi; 

• Ngăn nắp, gọn gàng, cẩn thận. 
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10. Nhân viên sản xuất (Xưởng sản xuất xúc xích) 

Vị trí Nhân viên sản xuất (Xưởng sản xuất xúc xích) 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 5 

Mô tả công việc 

Nhiệm vụ chung: 

• Tuân thủ vấn đề vệ sinh cá nhân trong khu sản xuất; 

• Thực hiện sản xuất các sản phẩm theo kế hoạch hàng ngày; 

• Thực hiện công việc: sơ chế, tẩm gia vị, xay, nhồi xúc xích, hun khói, 

đóng gói sản phẩm tùy theo sự phân công; 

• Tuân thủ thao tác thực hiện công việc theo quy trình vận hành; 

• Vận hành các thiết bị: máy cưa, máy xay, máy nhồi xúc xích, máy 

nhào thịt, máy hun khói, đóng gói; 

• Vệ sinh thiết bị, máy móc, nhà xưởng theo quy định vệ sinh; 

• Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 – 40 

Ngoại hình  

Trình độ 

chuyên môn 

• Tốt nghiệp THPT trở lên; 

• Ưu tiên có trình độ về cơ khí, điện, vận hành máy 

Kỹ năng 

• Ít nhất trên 01 năm kinh nghiệm trong ngành sản 

xuất thực phẩm; 

• Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành máy thực phẩm 

đặc biệt là ngành sản xuất xúc xích, thịt nguội; 

• Sức khỏe tốt. 

Tính cách • Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc. 
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KHỐI DỊCH VỤ, VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

1. Trưởng phòng chăm sóc khách hàng 

Vị trí Trưởng phòng chăm sóc khách hàng 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/ nữ 

Số lượng cần tuyển 01 

Mô tả công việc 

• Xây dựng chính sách, chương trình, hoạt động chăm sóc khách hàng; 

• Tổ chức, thực hiện công tác đón tiếp khách VIP; 

• Đánh giá chất lượng dịch vụ; 

• Trực tiếp tham gia kiểm tra, giải quyết các vụ việc, khiếu nại phức 

tạp liên quan đến du khách; 

• Quản lý công tác cập nhật thông tin dữ liệu khách hàng và báo cáo 

theo quy định;  

• Đào tạo nhân viên về quy trình và kỹ năng chăm sóc khách hàng. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 25 – 40  

Ngoại hình Ngoại hình ưa nhìn 

Trình độ 

chuyên môn 
Tốt nghiệp đại học trở lên 

Kỹ năng 
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản 

lý chăm sóc khách hàng 

Tính cách 

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ứng xử tốt; 

• Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề hiệu quả, 

đem lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng;  

• Thông thạo tiếng Anh và tin học văn phòng. 
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2. Nhân viên hướng dẫn khách nhà ga 

Vị trí Nhân viên hướng dẫn khách nhà ga 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 04 

Mô tả công việc 

• Chào đón, hướng dẫn khách mua vé, hướng dẫn khách lối lên cáp 

treo, chỉ dẫn cho khách các lối đi…hướng dẫn khách ra vào cabin theo 

đúng số người quy định; 

• Hỗ trợ, giúp đỡ khách có hành lý, người già, người tàn tật, trẻ em và 

phụ nữ mang thai ra vào cabin được an toàn và thuận tiện; 

• Tư vấn và cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về các dịch vụ 

hiện có tại khu du lịch khi khách có nhu cầu; 

• Báo cáo cấp quản lý các sự cố xảy ra để xử lý kịp thời. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 – 35  

Ngoại hình Ngoại hình ưa nhìn 

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Du lịch, 

Ngoại ngữ, Kinh tế,… 

Kỹ năng 

• Anh Văn giao tiếp tốt; 

• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng 

Hàn/Trung. 

Tính cách 

• Thân thiện, hòa đồng; 

• Yêu thích phục vụ khách hàng; 

• Nhiệt tình, tận tâm. 
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3. Hướng dẫn viên 

Vị trí Hướng dẫn viên 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 02 

Mô tả công việc 

• Tổ chức đón tiếp khách du lịch đến với Khu du lịch; 

• Thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các phản ánh từ du 

khách; 

• Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong quá trình 

tham quan tại Khu du lịch; 

• Hỗ trợ và giúp đỡ các khách hàng trong các trường hợp đặc biệt như: 

Người tàn tật, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi và trẻ em; 

• Truyền tải và giới thiệu thông tin tại khu du lịch đến với khách hàng. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 – 35  

Ngoại hình Ngoại hình ưa nhìn 

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Du lịch, 

Khách sạn, Ngoại ngữ 

Kỹ năng 

• Anh Văn giao tiếp thông thạo; 

• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng 

Hàn/Trung; 

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 

Tính cách 

• Thân thiện hòa đồng; 

• Linh hoạt, chịu khó 

• Yêu thích phục vụ khách hàng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI SUN WORLD BA NA HILLS 

35 

 

4. Nhân viên soát vé 

Vị trí Nhân viên soát vé 

Thời gian làm việc Hành chính 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 10 

Mô tả công việc 

• Kiểm tra, soát vé khách lên cáp treo cũng như kiểm soát cán bộ công 

nhân viên Công ty, công nhân nhà thầu… qua cổng kiểm soát theo đúng 

quy trình, quy định đảm bảo sự hài lòng của khách và không gây thất 

thoát nguồn thu; 

• Hướng dẫn, giải thích cho khách du lịch, hướng dẫn viên, công nhân 

nhà thầu hiểu được quy trình soát vé, quy định của Công ty; hỗ  trợ và 

giúp đỡ khách khi có yêu cầu; 

• Cung cấp những thông tin sơ bộ về Khu du lịch khi có yêu cầu; 

• Phối hợp với Đội hướng dẫn, Phòng An Ninh, Phòng KSNB lập biên 

bản những trường hợp vi phạm quy định lên cáp. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 – 30  

Ngoại hình Ngoại hình ưa nhìn 

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Du 

lịch, Khách sạn, Ngoại ngữ, …  

Kỹ năng 

• Anh Văn giao tiếp khá, ưu tiên ứng viên có khả 

năng giao tiếp tiếng Trung/Hàn; 

• Khả năng phân tích, xử lý và điều phối thông tin; 

• Khả năng trình bày, truyền đạt thông tin. 

Tính cách 
• Thân thiện; 

• Yêu thích phục vụ khách hàng. 
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5. Nhân viên thu ngân 

Vị trí Nhân viên thu ngân 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng 5 

Mô tả công việc 

• Thực hiện việc thu tiền thanh toán của khách theo đúng quy trình 

dành cho nhân viên thu ngân; 

• Nộp tiền bán hàng cuối ca: 

 Sau khi hết ca, phải kiểm kê lại tiền bán hàng; 

 Nộp đủ 100% tiền bán hàng thu được trong ca. 

• Cập nhật đầy đủ vào bảng kê doanh thu thu ngân. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20-30 

Ngoại hình Ngoại hình ưu nhìn 

Trình độ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành 

Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch. 

Kỹ năng • Anh Văn giao tiếp tốt; 

• Có kinh nghiệm làm việc tại các nhà hàng/khách 

sạn là một lợi thế. 

Tính cách • Cẩn thận, nhanh nhẹn, tự tin; 

• Ngăn nắp, gọn gàng; 

• Trung thực. 
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6. Nhân viên vận hành trò chơi 

Vị trí Nhân viên vận hành trò chơi 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 10 

Mô tả công việc 

• Thực hiện công tác vận hành trò chơi phục vụ khách; 

• Phối hợp xử lý các sự cố, tình huống liên quan về người và tài sản 

xảy ra tại khu vui chơi; 

• Cung cấp các thông tin liên quan đến khu vui chơi và khu du lịch đến 

với du khách; 

• Phối hợp thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị 

trò chơi, vệ sinh thiết bị trò chơi. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 20 – 30  

Ngoại hình Ngoại hình ưa nhìn 

Trình độ 

chuyên môn 

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, 

Ngoại ngữ, Kĩ thuật,… 

Kỹ năng 

• Anh Văn giao tiếp khá; 

• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng 

Hàn/Trung; 

• Khả năng xử lý tình huống tốt. 

Tính cách 

• Thân thiện, cởi mở; 

• Yêu thích phục vụ khách hàng; 

• Chi tiết. 
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7. Nhân viên an ninh 

Vị trí Nhân viên an ninh  

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng cần tuyển 16 

Mô tả công việc 

• Thực hiện công tác bảo vệ Công ty tại Khu vực được phân công, bảo 

vệ tài sản, con người và du khách đảm bảo được an toàn; 

• Kiểm tra việc xuất nhập vật tư, hàng hoá ra khỏi Công ty; 

• Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác đảm bảo làm việc đúng bộ 

phận và đối tượng; 

• Xử lý các trường hợp vi phạm Nội quy, quy định tại khu du lịch. 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 18 - 40 

Ngoại hình 
• Nam: cao trên 1m67; 

Nữ: cao trên 1m56. 

Trình độ 

chuyên môn 
Tốt nghiệp THPT trở lên 

Kỹ năng 
Ưu tiên ứng viên biết võ thuật hoặc là bộ đội xuất 

ngũ. 

Tính cách 
• Cẩn thận, tỉ mỉ; 

• Cần cù, chịu khó. 

 

 

 

 

 

 

 




