
Công ty Cổ phần Tập đoàn Somo Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty Cổ 
phần SomoFarm Cửu Long tại Khóm 3, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, với thông 
tin cụ thể như sau:

Quản lý 
Nhà hàng - Khách sạn

- Trình độ: từ cao đẳng trở lên;
- Độ tuổi: 22-40 tuổi
- Tiếng anh giao tiếp;
- Ngoại hình ưa nhìn;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả 
năng lãnh đạo và quản lý nhóm;
- Khả năng tư duy và giải quyết vấn 
đề;
- Vui vẻ, cởi mở, nhiệt tình và có 
tinh thần trách nhiệm cao;
- Thành thạo vi tính văn phòng;
- Sức khỏe tốt.

Ưu tiên có 
chuyên môn/ 
kinh nghiệm.
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Kế toán – Hành chính - Trình độ: từ cao đẳng trở lên;
- Độ tuổi: 20 - 35 tuổi;
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực kế toán sản xuất - thương 
mại;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng 
làm việc độc lập;
- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, 
có tinh thần cầu tiến;
- Thành thao vi tính văn phòng và 
sử dụng phần mềm kế toán;
- Sức khỏe tốt.

22

Bảo vệ - Trình độ: 9/12;
- Độ tuổi: nam, trong độ tuổi lao 
động;
- Trung thực, siêng năng, cẩn thận;
- Đang tìm công việc ổn định, 
mong muốn gắn bó lâu dài với 
công ty;
- Vui vẻ, thân thiện với mọi người;
- Sức khỏe tốt.

28

Lễ tân - Trình độ: từ trung cấp trở lên;
- Độ tuổi: 20-35 tuổi;
- Ngoại hình ưa nhìn;
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Vui vẻ, trung thực, siêng năng, 
cẩn thận, chăm chỉ và nhiệt tình 
với công việc;
- Thành thạo vi tính văn phòng;
- Sức khỏe tốt.

Biết sử dụng 
phần mềm quản 
lý nhà hàng – 
khách sạn là lợi 
thế.

23

Pha chế/Phụ bếp - Trình độ: có chuyên môn về nấu 
ăn/pha chế, có kinh nghiệm là một 
lợi thế;
- Độ tuổi: 20 - 35 tuổi;
- Ngoại hình ưa nhìn;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải 
quyết vấn đề;
- Vui vẻ, trung thực, siêng năng, 
cẩn thận, chăm chỉ và nhiệt tình 
với công việc;
- Biết sử dụng vi tính văn phòng, 
phần mềm quản lý dịch vụ;
- Sức khỏe tốt.

Biết sử dụng 
phần mềm quản 
lý nhà hàng – 
khách sạn là lợi 
thế.
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Quản lý chất lượng - Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở 
lên ngành quản trị chất lượng hoặc 
các ngành có liên quan;

- Sử dụng thành thạo tin học văn 
- Độ tuổi: 20-35 tuổi;

phòng (word, excel);
- Kỹ năng: năng động, sáng tạo và 
giao tiếp tốt;
- Trung thực, siêng năng, cẩn thận, 
chăm chỉ và nhiệt tình với công 
việc;
- Sức khỏe tốt;
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Phục vụ - Trình độ: có chứng chỉ đào tạo 
nghiệp vụ về nhà hàng hoặc có 
kinh nghiệm tương đương;
- Độ tuổi: 20 - 30 tuổi;
- Ngoại hình ưa nhìn;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải 
quyết vấn đề;
- Vui vẻ, trung thực, siêng năng, 
cẩn thận, chăm chỉ và nhiệt tình 
với công việc;
- Biết sử dụng vi tính văn phòng, 
phần mềm quản lý dịch vụ;
- Sức khỏe tốt.

27

Bếp trưởng - Trình độ: có bằng cấp về đầu bếp 
hoặc kinh nghiệm tương đương;
- Độ tuổi: 25 - 35 tuổi;
- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, 
kỹ năng quản lý, làm việc nhóm và 
độc lập;
- Vui vẻ, linh hoạt, sáng tạo và 
nhiệt tình với công việc;
- Biết sử dụng vi tính văn phòng 
phục vụ công việc như: email, zalo, 
viber,…
- Sức khỏe tốt.

15

Buồng phòng/Phụ bếp - Trung thực, siêng năng, cẩn thận, 
chăm chỉ và nhiệt tình với công 
việc;

- Sức khỏe tốt.
- Độ tuổi: Trong độ tuổi lao động;
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I. Các vị trí tuyển dụng

- Lương: thỏa thuận khi phỏng vấn;
- Được bao ăn, ở tại SomoFarm Cửu Long đối với vị trí Quản lý Nhà hàng - Khách sạn và một số 
vị trí khác có nhu cầu;
- Ký Hợp đồng lao động chính thức sau thời gian thử việc theo quy định;
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước: đóng BHXH, BHYT, BHTN;
- Được đào tạo và hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn;
- Các quyền lợi khác: theo quy định công ty (khám sức khỏe định kỳ, chế độ nghỉ mát, đồng 
phục hàng năm,…).

II. Quyền lợi:

- Đơn xin việc nêu rõ nguyện vọng làm việc và gắn bó với SomoFarm Cửu Long;
- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 3 tháng trở lại);
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);
- Bản sao Sổ hộ khẩu, CMND/CCCD;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm học tập có liên quan (nếu có).
Lưu ý: Đối với hồ sơ đang ở giai đoạn ứng tuyển, các loại giấy tờ nêu trên có thể nộp ở định dạng file 
mềm, bản photocopy, bản chụp... Khi chính thức trúng tuyển, ứng viên sẽ nộp đầy đủ bản cứng có 
chứng thực/xác nhận của cơ quan có thẩm quyền để lưu trữ theo quy định.

III. Hồ sơ ứng tuyền gồm:

- Hồ sơ dự tuyển được nộp trực tuyến (online) qua website tuyển dụng của Tập đoàn Somo Việt 
Nam tại đây: https://cohoinghenghiep.somogroup.vn/co-hoi-nghe-nghiep/
- Trường hợp ứng viên không thể nộp hồ sơ trực tuyến, vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 
qua đường bưu điện về Văn phòng Tập đoàn Somo Việt Nam, cụ thể:
+ Người nhận: Ms. Hồ Thị Sương - Nhân viên văn phòng
+ Tầng 7, 29 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
+ Điện thoại: (028) 38 365 888
+ Di động: 0934.156.421
+ Email: vanthusomogroup@gmail.com
- Trường hợp ứng viên cần trao đổi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Tập đoàn Somo Việt Nam: 
+ Tầng 7, 29 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
+ Điện thoại: (028) 38 365 888
+ Mr. Vũ Minh Bảo,        0937880922,         baovm.acc@gmail.com
+ Ms. Nguyễn Thị Đoan Trân,      0908940035,       nt.doantran@gmail.com

IV. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Truyền thông, nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 03/3-31/3/2022
- Sơ tuyển hồ sơ, phỏng vấn tuyển dụng: từ ngày 01-15/4/2022
- Công bố kết quả, ký hợp đồng lao động: từ ngày 16-30/4/2022
- Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nội bộ: từ ngày 02/5/2022
- Làm việc chính thức dự kiến: từ ngày 02/5 hoặc 01/6/2022 tùy vị trí.

V. Tiến độ thực hiện:

V. Mô tả công việc của các vị trí tuyển dụng

Mô tả công việc:
- Quản lý, giám sát và đánh giá nhân viên mảng dịch vụ lưu trú & ăn uống nhằm cải 
thiện năng suất làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng;
- Đánh giá hiệu suất kinh doanh, theo dõi quản lý thu - chi mảng dịch vụ lưu trú & ăn 
uống;
- Chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh mảng 
dịch vụ lưu trú & ăn uống;
- Nghiên cứu, đề xuất chiến lược tiếp thị, quảng bá dịch vụ/sản phẩm của Farm;
- Tham gia kiểm soát chi phí, như thiết lập giá phòng, giá đồ ăn/thức uống, giao KPIs 
cho nhân viên;
- Báo cáo công việc hằng ngày/tuần/tháng/quý/… cho quản lý cấp trên.
- Quản lý và phối hợp trong công tác vận hành hằng ngày về công tác vệ sinh/cảnh quan 
của Farm, vệ sinh an toàn thực phẩm, PCCC, sức khỏe của khách hàng và nhân sự tại Farm,…;
- Phối hợp chủ động với nhân sự phụ trách sản xuất, nuôi trồng đảm bảo vận hành tốt 
ưu hoạt động của Farm;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.
Thời gian làm việc: Full-time;

1. Quản lý Nhà hàng – Khách sạn 

Mô tả công việc:
- Thực hiện tất cả công việc liên quan đến công tác kế toán:
 Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh;
 Xuất hóa đơn;
 Kiểm soát định mức nguyên liệu sản xuất - tính giá thành sản phẩm theo quy định;
 Đối chiếu doanh thu, tiền thu với các đơn vị kinh doanh, đảm bảo số tiền thu thực tế 
và sổ sách khớp nhau;
 Quản lý hàng tồn kho, cảnh bảo kịp thời với những hàng đã tồn kho lâu ảnh hưởng đến 
chất lượng,…
 Thanh toán cho nhà cung cấp theo đúng quy trình;
 Chấm công, tính lương/ thưởng cho người lao động theo đúng quy định;
 Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản lý tem rượu, báo cáo tình hình lao 
động theo đúng quy định.
- Thực hiện công tác văn thư: viết biên bản họp, lập công văn, tờ trình, thông báo, lưu 
trữ công văn/ hồ sơ,… theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Thời gian làm việc: Full-time; 

2. Kế toán – Hành chính 

Mô tả công việc:
- Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng đến Farm, giữ xe cho khách;
- Tuần tra, giám sát an ninh theo khung giờ quy định nhằm đảm bảo an toàn cho toàn 
Farm;
- Thường xuyên kiểm tra, xử lý và báo cho nhân viên kỹ thuật khi có sự cố về điện, nước, 
thiết bị PCCC,…
- Thực hiện PCCC tại cơ sở;
- Tham gia cứu hộ cứu nạn;
- Báo cáo ngay cho cấp quản lý về sự cố phát sinh như gây rối, làm mất trật tự mang 
tính chất nghiêm trọng hoặc có đối tượng khả nghi;
- Thực hiện bàn giao ca theo đúng quy định Công ty;
- Tham gia công tác huấn luyện về nghiệp vụ bảo vệ, các khóa chương trình huấn luyện 
nội bộ/bên ngoài khi có yêu cầu.
- Hỗ trợ các công tác khác theo phân công của quản lý.
Thời gian làm việc: Làm việc theo ca 12 tiếng/ngày

8. Bảo vệ

Mô tả công việc:
- Phối hợp, nắm chính xác thông tin phòng khách sạn đã sẵn sàng phục vụ, và lưu ý các 
nội dung yêu cầu riêng của khách hàng (nếu có);
- Check-in/ check-out cho khách, tư vấn khách về các dịch vụ của Farm;
- Thu ngân khách hàng đến lưu trú và ăn uống tại Nhà Cửu Long, thực hiện bàn giao ca, 
kiểm đếm và bàn giao tiền theo đúng quy định;
- Phục vụ khách chu đáo trong thời gian lưu trú và hỗ trợ xử lý các yêu cầu của khách 
(gọi xe, đặt vé xe/ máy bay,…);
- Phối hợp với các bộ phận/nhân sự để giải quyết các vấn đề phàn nàn, khiếu nại của 
khách hàng;
- Hỗ trợ thiết kế tour, công tác điều hành tour (liên hệ kết nối các nhà cung cấp vệ tinh, 
liên hệ các đoàn văn nghệ, các nghệ sĩ đờn ca tài tử...);
- Giới thiệu, tư vấn các dịch vụ, sản phẩm của Farm: trải nghiệm sinh thái, tổ chức sự 
kiện sản phẩm rau, trái cây, rượu Cửu Long Mỹ Tửu,…
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Thời gian làm việc: Làm việc theo ca 12 tiếng/ngày

3. Lễ tân 

Mô tả công việc:
- Phụ trách công tác vệ sinh các phòng khách sạn/Bungalow, các khu vực khác của 
Somofarm Cửu Long ;
- Dọn dẹp và chuẩn bị các trang thiết bị (bao gồm giặt giũ) để đảm bảo các dụng cụ, vật 
dụng luôn sạch sẽ;
- Sẵn sàng cung cấp thông tin cho khách hàng về các dịch vụ tại SomoFarm Cửu Long;
- Kiểm tra khi khách check-out, nhận đồ và trả đồ cho khách theo quy định Công ty;
- Xử lý các tình huống phát sinh, như: phát hiện khách hàng/ nhân viên bị ốm/đau, tại 
nạn… phải báo ngay cho quản lý để kịp xử lý và giải quyết kịp thời;
- Tham gia các khóa chương trình huấn luyện nội bộ/bên ngoài khi có yêu cầu;
- Thực hiện các công tác tạp vụ bếp;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Thời gian làm việc: Làm việc theo ca 12 tiếng/ngày

9. Buồng phòng/Phụ bếp 

Mô tả công việc:
- Phụ trách lên thực đơn, trực tiếp chế biến/ kiểm soát các món ăn;
- Đảm bảo chất lượng món ăn, hướng dẫn và kiểm soát phụ bếp chế biến món ăn theo 
đúng quy trình;
- Kiểm tra và giám sát toàn bộ quá trình từ chế biến đến trước khi món ăn được phục vụ 
khách hàng, đảm bảo tuân thủ về an toàn vệ sinh thực phẩm và các tiêu chuẩn của món ăn;
- Điều hành công việc: phân công cho nhân viên bếp, phổ biến các quy trình - quy định 
và kiểm soát nhân viên trong việc tuân thủ về chế biến thức ăn;
- Quản lý trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho Bếp, Bar đảm bảo sử dụng hiệu quả, bảo 
quản đúng quy định.
- Quản lý hàng hóa trong bếp: kiểm tra chất lượng hàng hóa và thực phẩm mua vào, 
thực phẩm - gia vị tồn kho,…
- Tổ chức các khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, thực phẩm và hướng dẫn cho nhân viên;
- Kiểm tra hàng ngày việc bảo quản, khu vực để các loại thực phẩm, gia vị phải đúng nơi 
quy định;
- Đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Thời gian làm việc: Làm việc theo khung thời gian. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

5. Bếp trưởng 

Mô tả công việc:
- Chuẩn bị nguyên liệu trước khi nấu, kiểm tra lượng nguyên liệu tồn kho và sử dụng hiệu 
quả nguyên liệu
- Nấu ăn tại nhà bếp theo hướng dẫn của Bếp trưởng;
- Thực hiện pha chế thức uống theo order;
- Đối với nhân viên theo ca tại quầy bar: thực hiện thu ngân và đối chiếu với kế toán về 
doanh thu ghi nhận trong ngày;
- Cập nhật các món ăn/uống đã tạm ngưng phục vụ cho các đơn vị/ nhân sự liên quan 
biết và cùng thực hiện;
- Quản lý tại khu vực được phân công;
- Thực hiện vệ sinh tại khu vực chế biến;
- Tổng hợp các order trong ngày và đối chiếu với thu ngân;
- Kiểm tra thiết bị nhà bếp/quầy nấu để đảm bảo an toàn trong công tác PCCC, cũng 
như đảm bảo về an toàn thực phẩm;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Bếp trưởng hoặc quản lý.
Thời gian làm việc: Làm việc theo ca

6. Pha chế/Phụ bếp

Mô tả công việc:
- Set up bàn ghế, chén đĩa, khăn giấy,… để chuẩn bị phục vụ khách hàng;
- Tư vấn, phục vụ khách hàng chọn món;
- Nhận order và xác nhận lại với khách hàng, lưu ý các yêu cầu riêng của khách hàng 
(nếu có);
- Phục vụ khách hàng đúng đối tượng, đúng chỗ, đúng bàn đã đặt,…
- Sẵn sàng, vui vẻ hỗ trợ giải đáp hoặc xử lý các sự cố phát sinh khi khách hàng còn sử 
dụng dịch vụ/ lưu trú tại Farm;
- Thực hiện quy trình thanh toán theo đúng quy định;
- Dọn bàn và chuẩn bị bàn mới cho việc tiếp đón khách hàng tiếp theo;
- Thực hiện các yêu cầu khác của quản lý.
Thời gian làm việc: Làm việc theo ca

7. Phục vụ 

TẬP ĐOÀN SOMO VIỆT NAM

Mô tả công việc:
- Đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào nhập kho hoặc đem vào chế biến sản xuất;
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm ở từng công đoạn sản xuất và sản phẩm thành phẩm;
- Xây dựng – hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để xây dựng các 
quy trình sản xuất sản phẩm, đồng thời giám sát tuân thủ các quy trình – quy định trong quá 
trình sản xuất;
- Thường xuyên kiểm tra quy trình sản xuất của từng công đoạn – hướng dẫn công nhân 
điều chỉnh khi phát hiện sai sót;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan khi xảy ra sự cố, sự việc phát sinh trong quá trình sản 
xuất thành phẩm;
- Đề xuất giải pháp để gia tăng hiệu quả và chất lượng sản phẩm, cũng như hướng xử lý 
những nguyên liệu hoặc thành phẩm không đạt chất lượng;
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm sản xuất và đóng gói thành phẩm theo đúng chất 
lượng – quy cách;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Thời gian làm việc: Full-time

4. Quản lý chất lượng 

Thứ Tự Vị trí công việc Số Lượng Điều kiện Ghi chú

CỬU LONGHOTLINE - (028) 38 365 888 - 0934.156.421


