
CHẾ ĐỘ LƯƠNG CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG MINISTOP 

 

1. FULL - TIME:  

Một ngày làm 8 tiếng, làm việc theo sự sắp xếp của Công ty. 

 

1. Lương chính thức : 5.000.000 đồng/ 1 tháng (Chưa bao gồm phụ cấp) 

2. Quyền lợi khi làm ngày Lễ/Tết : Lương x 4 

3. Các khoản phụ cấp ( tiền cơm, xăng, gửi xe): Tổng cộng 840.000 đồng. 

4. Được tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc 

5. Chế độ phúc lợi (tang, cưới, thai sản v.v.) 

6. Thưởng Lễ, Tết 

7. Lương tháng 13  

 

2. PART-TIME:  

Một ca 4 tiếng, có thể đăng ký nhiều ca, xoay ca linh hoạt.  

 

 1. Ca làm việc part-time : 

a. Ca A1 (06h -10h)   

b. Ca A2 (10h -14h)   

c. Ca B1 (14h -18h)   

d. Ca B2 (18h - 22h)   

e. Ca C (22h - 06h)   

 

 2. Mức lương : 

a. Ca ngày : 21.500 đồng/ giờ 

b. Ca đêm : Được cộng thêm 30%  

c. Quyền lợi khi làm ngày Lễ/Tết : Lương x 3 

 

 

3. Quyền lợi về BHXH 

       - 3 tháng đầu tiên không giới hạn giờ công làm việc. 

- Từ tháng thứ 4 trở đi, duy trì tổng giờ công làm việc không quá 112 giờ/ tháng. 

a. Nếu tổng giờ công làm việc trong 1 tháng dưới 112 giờ thì không phải đóng 

BHXH. 

b. Nếu tổng giờ công làm việc trong 1 tháng trên 112 giờ thì phải đóng BHXH 

(10.5% của mức lương tối thiểu vùng là 4.420.000 đồng ). 

 

 

 

 



3. Cách thức ứng tuyển 

 

– Ứng viên truy cập & điền thông tin vào link: 

https://docs.google.com/forms/d/1UhsF0fTVDguPfRSRD_9BSNAiYMtPaBpVdeerKHh0YF

Y/edit 

– Ứng viên quét mã QR code: 

                                                         
– Ứng viên liên hệ trực tiếp bộ phận tuyển dụng phòng Nhân sự để được hướng dẫn chi 

tiết ( 028 ) 3510 6870 Ext: 0 

 

Mọi thắc mắc về thông tin tuyển dụng liên hệ Phòng Hành Chính Nhân Sự ( HCNS ) 

Phòng Nhân sự:                        

HR Staff_Nhân viên Nhân sự:    0375846629 (Ms. Huyền  -  phụ trách Part time) 

            0706526871 (Ms. Yến -  phụ trách Full- time) 

 

 

CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT NAM 

🏢Tầng 21, Tòa nhà HIU, 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. 

Mã số thuế: 0313096162 

☎Điện thoại: (028) 3510 6870 Ext: 0 

🏪Mail: tuyendung@ministop.vn 

🏪Danh sách hệ thống cửa hàng MINISTOP VIETNAM: https://www.ministop.vn/ms 

🌐 Website: https://www.ministop.vn/ 

🌐 Facebook: https://www.facebook.com/MINISTOPVietnam.Official 

🌐 Facebook Careers: https://www.facebook.com/MINISTOPTuyendung.Official 
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