
 

JOB DESCRIPTION 
Bảng mô tả công việc 

 

 
 

 

 

Vị trí Nhân viên Lễ tân 

Bộ phận Khối Nhà Hàng 

Báo cáo Tổ trưởng/ Quản lý nhà hàng 

Địa điểm làm việc 
Hệ thống nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi, Basta Hiro, Gyu Shige, SomTumThai tại Quận 

1,2,3,7,Phú Nhuận, Gò Vấp. 

 

 

 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

• Nhận thông tin đặt bàn của khách qua điện thoại hoặc trực tiếp. 

• Trực tiếp đón tiếp khách tại sảnh của Nhà hàng. 

• Giới thiệu với khách các thông tin về Nhà hàng tùy theo từng trường hợp cụ thể. 

• Tư vấn cho khách về các dịch vụ của Nhà hàng, các vị trí bàn hoặc phòng có thể lựa chọn. 

• Hướng dẫn khách vào bàn và chào khách khi khách ra về. 

 

Thời gian làm việc (01 Tuần nghỉ 1 ngày, không nghỉ thứ 7, chủ nhật): 

• Bán thời gian: 9h00 - 15h00/ 17h00 - 22h30/ca xoay 

• Toàn thời gian: 7 tiếng (ca xoay), 08 tiếng (ca gãy) 

 

 

II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

• Nữ có độ tuổi từ 18 đến 28 tuổi. 

• Ngoại hình dễ nhìn, cao từ 1m55 

• Không mang kính cận (có thể đeo lens) 

• Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. 

• Không mắc các bệnh về da/ hô hấp 

• Không có hình xăm lộ ra ngoài,  

• Nhanh nhẹn, chu đáo trong công việc. 

• Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.  

• KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM,BẰNG CẤP, ĐƯỢC ĐÀO TẠO. 

 

III. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: 

• Ứng viên có thể đến phỏng vấn trực tiếp (không cần hẹn trước) trong khung giờ 09:00-11:00 và 14:00-16:00 từ thứ 

2 đến thứ 6 hoặc 09:00-10:00 thứ 7 hàng tuần tại Văn phòng Công ty CP Takahiro- 180 Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 

1 (Nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi) 

• Hotline/Zalo: 0903394286 


