
STT Vị trí công việc Số 

lượng 

Mô tả công việc Giờ làm việc Mức Lương 

01 Nhân viên phục vụ 05 

- Thực hiện quy trình phục vụ khách hàng (Chào đón khách 

hàng/ nhận order món; Bưng bê đồ ăn thức uống cho khách hàng 

& shipper,..) 

- Kiểm hóa đơn, hỗ trợ công tác thanh toán cho khách. 

- Đảm bảo vệ sinh ATTP và khu vực làm việc sạch sẽ, thoáng 

mát. 

- Hỗ trợ chuẩn bị món ăn cho khách hàng & các đơn hàng 

Online. 

16h00 – 22h00 / 

09h00 – 15h00 

hoặc linh động 

theo giờ. 

Thỏa thuận theo 

năng lực. 

02 Nhân viên phụ bếp 05 

- Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, dụng cụ và gia vị cho việc chế 

biến món ăn. 

- Sơ chế các nguyên liệu tươi sống, rau củ quả. 

- Hỗ trợ bếp chính trong việc chế biến món ăn. 

- Giữ vệ sinh và bảo quản máy móc, dụng cụ tại khu vực bếp. 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của bếp 

trưởng hoặc cửa hàng trưởng. 

16h00 – 22h00 / 

09h00 – 15h00 

hoặc linh động 

theo giờ. 

03 Nhân viên thu ngân 02 

- Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng chính xác, nhanh 

chóng. 

- Đảm bảo số tiền mặt thu được phải khớp với số liệu doanh thu 

trên máy hàng ngày. 

- Lập sổ theo dõi hàng ngày của bộ phận thu ngân. 

- Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận Kế 

toán. 

- Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân, giữ cho máy móc thu 

ngân hoạt động tốt. 

- Làm những công việc khác theo yêu cầu của Quản lí. 

16h00 – 22h00 / 

09h00 – 15h00 

hoặc linh động 

theo giờ. 

 

Quyền lợi chung: 

- Được thưởng cuối năm. 

- Du Lịch hằng năm cùng công ty.  

- Thưởng vượt chỉ tiêu.  

- Được hưởng tăng ca theo ca làm việc thực tế. 

- Có chỗ ở cho nhân viên xa nhà. 

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, hòa đồng , vui vẻ. 

- Có chế độ thâm niên cao, lộ trình thăng tiến rõ ràng. 

Địa điểm làm việc & liên hệ: 

Chi nhánh 01: 31 đường 21B, Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân. 

Chi nhánh 02: 147 Hùng Vương, P.4, Q.5 


