
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

      Flamingo là nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng 

5*, sở hữu vị trí đắc địa, tài nguyên thiên phú, có sản phẩm thuộc Top 10 Resort 

đẹp nhất thế giới, hơn 60 giải thưởng Quốc tế Ấn tượng. Với triết lý kinh doanh 

“tiên phong – tận tụy – bền vững”, các sản phẩm của Flamingo luôn dẫn dắt các xu 

hướng, đem đến phong cách sống hoàn toàn mới: hiện đại, đẳng cấp, sang trọng 

giữa thiên nhiên. Bên cạnh đó, Flamingo luôn đề cao những giá trị tự nhiên, văn 

hóa truyền thống, những giá trị nhân văn đem đến cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc 

cho con người. Flamingo được biết đến với các thương hiệu nổi tiếng trong và 

ngoài nước: HanoiRedtours, Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Cát Bà Beach 

Resort, nhà hàng Công Viên Nhỏ.  

     Tập đoàn chúng tôi có chương trình tuyển dụng nhân sự với rất nhiều vị trí, chế 

độ và ưu đãi hấp dẫn cho ứng viên cụ thể như sau : 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp,đề cao tính nhân văn, nghệ thuật và phát triển 

bền vững 

- Hỗ trợ chi phí ăn, ở -  Ký túc xá đạt tiêu chuẩn 3 sao. 

- Mức lương cạnh tranh so với thị trường. 

- Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành. 

- Đãi ngộ hấp dẫn : Phí dịch vụ (service charge), du lịch, sinh nhật, tăng lương định 

kỳ hàng năm… 

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng với các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát 

triển kỹ năng cụ thể. 

Địa điểm làm việc:   Flamingo Cát Bà Beach Resort – Thị Trấn Cát Bà, huyện 

Cát Hải, TP Hải Phòng 

Các hình thức ứng tuyển: 

Cách 1: Gọi tới số Hotline: 0971.430.666 - 0976.008.333 [Bộ phận Tuyển dụng ] 

để được tư vấn và nhận lịch phỏng vấn  

Cách 2: Gửi CV (lý lịch ứng viên) tới địa chỉ email: 

tuyendung@flamingogroup.vn   

Cách 3: Nhắn tin tới Hotline theo cú pháp: Họ tên_Vị trí ứng tuyển_Năm sinh 

mailto:tuyendung@flamingogroup.vn


 

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Mô tả công việc 

TỔNG 529   

BỘ PHẬN KỸ THUẬT 42   

1 Trưởng bộ phận kỹ thuật 1 

-Trực tiếp vận hành, bảo dưỡng hệ thống Âm thanh, ánh sang (Kỹ 

thuật ATAS) 

-Trực tiếp vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện nước (Kỹ thuật điện) 

-Trực tiếp vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện lạnh (Kỹ thuật điện 

lạnh) 

-Trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị: Ô tô, xe máy, xe 

điện… (Kỹ thuật cơ khí) 

-Trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục, thiết bị bị bong, tróc 

sơn (Nhân viên sơn) 

'-Trực tiếp vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện tử (Kỹ thuật điện tử) 

-Trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục bị hỏng(Nhân viên 

nề) 

-Trực tiếp vận hành, bảo dưỡng các thiết bị mộc (Nhân viên mộc) 

2 Phó bộ phận kỹ thuật  1 

3 Thư ký kỹ thuật 1 

4 Nhân viên Kho 1 

5 Giám sát bộ phận kỹ thuật 4 

6 Nhân viên bảo trì 6 

7 Nhân viên kỹ thuật điện 10 

8 Nhân viên kỹ thuật điện 3 

9 Nhân viên hạ tầng kỹ thuật 4 

10 Nhân viên kỹ thuật nước 5 

11 Nhân viên kỹ thuật mộc 3 

12 Nhân viên cơ khí 3 

BỘ PHẬN TIỀN SẢNH 70   

13 TBP Tiền sảnh 1 

- Check in / Check out phòng villa 

- Chăm sóc, giải quyết các phàn nàn, yêu cầu, đề nghị thắc mắc và 

nhu cầu của khách trong thời gian lưu trú / sử dụng dịch vụ 

- Nắm bắt tình trạng các khách quan trọng hay khách quay lại(ngày 

đến, ngày đi, chuẩn bị mọi thứ trước khi họ đến, kiểm tra phòng ốc, 

chào đón) 

- Sắp xếp các chuyến tham quan cho khách 

- Chịu trách nhiệm về việc phân bổ phòng cho các khách thường 

xuyên, khách cấp cao, khách quan trọng 

- Hỗ trợ nhân viên hành lý trong việc vận chuyển hành lý và xe cộ 

14 Phó BP tiền sảnh 1 

15 Thư ký bộ phận 1 

16 Quản lý trực ca 2 

17 Giám sát Lễ tân 3 

18 Lễ tân 12 

19 Giám sát hành lý 2 

20 Nhân viên hành lý 9 

21 Giám sát đón tiếp 2 

22 Nhân viên đón tiếp (GRO) 8 

23 Giám sát tổng đài 1 

24 Nhân viên tổng đài 7 

25 
Nhân viên dịch vụ văn phòng 

(Business centre) 
3 

26 Trưởng bộ phận vận chuyển 1 

27 Giám sát xe 2 

28 Nhân viên điều phối xe 2 

29 Nhân viên lái xe 13 



 

BÔ PHẬN THỂ THAO GIẢI TRÍ 42   

30 Trưởng bộ phận Thể thao giải trí 1 

- Quản lý và vận hành toàn bộ hoạt động Thể thao giải trí 

- Tổ chức các chương trình, sự kiện vui chơi, Thể thao, giải trí 

- Cung cấp các dịch vụ thể thao, giải trí cho khách đoàn, khách 

lẻ,khách tham quan, khách sử dụng thẻ, CBT 

- Tổ chức các khóa đào tạo về cứu hộ, cứu nạn, bơi … 

-Cung cấp dịch vụ tập gạt Golf, chơi Golf và học chơi Golf cơ bản 

cho khách hàng. 

- Cung cấp dịch vụ thuê CCDC chơi Golf cho khách hàng 

- Tổ chức các giải thi đấu Golf 

- Hỗ trợ địa điểm các giải thi đấu Golf, các sự kiện liên quan đến 

Golf. 

31 Thư ký 1 

32 Giám sát bộ phận thể thao giải trí 5 

33 Nhân viên bể bơi 5 

34 Nhân viên dịch vụ giải trí 6 

35 Nhân viên trông trẻ 5 

36 HLV Gym 2 

37 Mc quản trò 1 

38 Nhân viên sự kiện 4 

39 Nhân viên thuyền máy 2 

40 Nhân viên HĐTT bãi biển 10 

BỘ PHẬN BẾP 43   

41 Bếp Trưởng Điều hành 1 

- Xây dựng thực đơn, món ăn cho các nhà hàng; 

- Chế biến các món ăn; 

- Đảm bảo chất lượng thực phẩm và VSATTP trong chế biến món 

ăn; 

- Quản lý các trang thiết bị, CCDC, nhiên liệu phục vụ Bộ phận 

Bếp. 

42 Bếp Phó điều hành 1 

43 Bếp Trưởng Bếp chính 1 

44 Thư Ký bếp 1 

45 Tổ Trưởng bếp chính 3 

46 Nhân viên bếp 15 

47 Nhân viên bếp Salad 7 

48 Quản lý tạp vụ 1 

49 Tổ Trưởng Tạp vụ 2 

50 Nhân viên tạp vụ 14 

51 Bếp Trưởng sơ chế 1 

52 Nhân viên sơ chế 6 

53 Bếp Trưởng Bếp bánh 1 

54 Tổ Trưởng Bếp bánh 3 

55 Nhân viên Bánh ngọt 4 

56 Nhân viên Bánh mỳ 4 

57 Bếp Trưởng Bếp tiệc 1 



 

58 Tổ Trưởng Bếp Tiệc 1 

59 Nhân viên bếp Tiệc (nóng/Lạnh) 7 

60 Tổ trưởng Bếp lạnh 1 

61 Bếp trưởng Bếp Nhật 1 

62 Nhân viên bếp Nhật (Nóng/Lạnh) 10 

63 Bếp trưởng Canteen 1 

64 Tổ trưởng bếp Canteen 1 

65 Nhân viên bếp Canteen 9 

BỘ PHẬN ẨM THỰC 69   

66 Giám Đốc ẩm thực 1 

- Cung cấp các sản phẩm đồ ăn, đồ uống phục vụ tại nhà hàng, hội 

nghị, hội thảo,phòng ăn của khách… 

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm đồ ăn, đồ uống trước khi phụ vụ 

khách hàng. 

- Xác nhận số lượng, chủng loại đồ ăn, đồ uống khách sử dụng tại 

khu vực  bộ phận quản lý. 

- Tiếp nhận ý kiến phản hồi ý kiến của khách hàng khi sử dụng dịch 

vụ ẩm thực. 

- Xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ và tiến hành đào tạo nhân viên. 

- Quản lý CCDC trang thiết bị bộ phận quản lý sử dụng. 

67 Thư ký ẩm thực 1 

68 Quản lý nhà hàng 2 

69 Giám sát nhà hàng 4 

70 Nhân viên Lễ Tân 4 

71 Nhân viên phục vụ nhà hàng 29 

72 Quản lý Đồ uống 1 

73 Giám sát bar 3 

74 Nhân viên pha chế 10 

75 Quản lý tiệc 1 

76 Giám sát tiệc 1 

77 Nhân viên tiệc 5 

78 Giám sát âm thanh ánh sáng 1 

79 Nhân viên âm thanh ánh sáng 3 

80 Quản lý Karaoke 1 

81 Giám sát Karaoke 1 

82 Nhân viên phục vụ Karaoke 3 

83 Quản lý Butler 1 

84 Nhân viên Butler 3 



 

BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG 86   

85 TBP Buồng phòng 1 

- Dọn dẹp vệ sinh các phòng, căn villa, khu công cộng phục vụ 

khách hàng. 

- Vận hành hệ thống máy móc giặt là (máy giặt công ngiệp, máy 

sấy công ngiệp, là hơi…)  quản lý đồ vải, quản lý đồ giặt là của 

khách và nhân viên. 

- Biết cách tổ chức, sắp xếp công việc, nhiệt huyết, chăm chỉ, có ý 

thức phấn đấu, có tính sáng tạo tốt. 

86 Phó bộ phận Buồng phòng 1 

87 Thư ký 1 

88 Giám sát Buồng phòng 4 

89 Order_talker 3 

90 Nhân viên Buồng phòng 34 

91 Giám sát Công cộng 4 

92 Nhân viên Vệ sinh công cộng 21 

93 Nhân viên Vệ sinh rác biển 3 

94 Quản lý Giặt là 1 

95 Giám sát Giặt là 2 

96 Nhân viên Giặt là 12 

97 Nhân viên Cắm hoa 2 

BỘ PHẬN BẢO VỆ 41   

98 Trưởng bộ phận Bảo vệ 1 

- Thực hiện chức năng bảo vệ, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, sắp 

xếp quản lý các bãi gửi xe, hệ thống Camera và công tác an toàn 

_PCCN. 

99 Phó bộ phận Bảo vệ 1 

100 Thư ký 1 

101 Ca trưởng Bảo vệ 2 

102 Nhân viên bảo vệ 37 

BỘ PHẬN SPA 32   

103 Trưởng bộ phận Spa 1 

- Trực tiếp làm các gói trị liệu Cung cấp cho khách hàng 

- Tư vấn cho khách hàng bài trị liệu phù hợp. 

- Chuẩn bị và phụ vụ đồ uống cho khách đến Spa. 

- Kiểm tra, và làm vệ sinh Spa, khu vực làm việc. 

- Nhận các mặt hàng từ kho. 

- Vận chuyển đồ vải giao, nhận đồ sạch và bẩn. 

- Bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị. 

- Không biết nghề sẽ được đào tạo. 

104 Thư ký  1 

105 Giám sát lễ tân 2 

106 Nhân viên Lễ tân 2 

107 Giám sát  kỹ thuật viên spa 3 

108 Kỹ thuật viên Spa 7 

109 Kỹ thuật viên làm đẹp 3 

110 Giám sát Locker 1 

111 Nhân viên Tạp vụ 5 

112 Nhân viên locker 8 



 

 

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 

Vị trí Yêu cầu công việc 

Cấp Quản lý - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành đào tạo liên quan. 

- Kỹ năng quản lý, tổ chức, quyết đoán, giải quyết vấn đề. 

- Làm việc theo ca thực tế của Tập đoàn. 

- Sức khỏe tốt, không tiền án tiền sự 

- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt 

- Đối với cấp Trưởng bộ phận trở lên: yêu cầu tiếng anh thành thạo 

- Quản lý cấp trung gian : biết sử dụng tiếng Anh là một lợi thế 

Cấp Nhân viên - Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. 

- Ham học hỏi, chịu khó, chịu áp lực cao trong công việc. 

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, không tiền án tiền sự 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc có ngoại ngữ 

- Làm việc theo ca thực tế của Tập đoàn 

 

BỘ PHẬN CẢNH QUAN 56   

113 
Trưởng bộ phận Cảnh quan cây 

xanh 
1 

- Tổ chức sản xuất, nhân giống các loại cây xanh, cây cảnh, hoa 

theo nhu cầu và thế mạnh 

- Đánh giá đề xuất các đơn vị cung cấp để lựa chọn nhà cung cấp 

cây xanh, cây cảnh , hoa cho Tập đoàn. 

- Thực hiện duy tu, chăm sóc bảo dưỡng cây xanh, cảnh quan của 

Tập đoàn theo phạm vi được phân công. 

- Tổ chức vận hành trang trại và kinh doanh thực phẩm khi có đủ 

điều kiện và yêu cầu của Tập đoàn giao 

114 Công nhân chăm sóc cây xanh 45 

115 Cán bộ kỹ thuật 3 

116 Công nhân vườn ươm 7 


