
 

 

                CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI PREMIER VILLAGE DANANG RESORT 

Nằm trong chuỗi khách sạn cao cấp của tập đoàn Accor, khu nghỉ dưỡng Premier Village Đà Nẵng gồm 111 biệt thự với 

thiết kế hiện đại nhưng không kém phần trang nhã, ấm cúng thích hợp cho các du khách  muốn tìm một chốn nghỉ dưỡng 

tách biệt với cuộc sống ồn ào nơi đô thị. 

Với mong muốn mang lại cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng và dịch vụ, chúng tôi đang tìm kiến những ứng viên 

tiềm năng có niềm đam mê, năng động, ham học hỏi và yêu thích ngành du lịch với rất nhiều vị trí:

  

 1. Buồng phòng/ Housekeeping 

 Nhân viên Buồng phòng/ Room Attendant 

 Nhân viên Vệ sinh công cộng/ Public Area Attendant 

 Nhân viên Giặt là/ Laundry Attendant 
 

2. Lễ tân/ Front Office 
 

 Nhân viên Lễ tân sân bay/ Airport Representative 

 Nhân viên Tổng đài/ Operator 

 Chuyên viên Quan hệ khách hàng (tiếng Hàn, tiếng 

Trung)/ Resort Host (Korea, Chinese) 

 Nhân viên Lái xe/ Driver 

 

 

 

3. Bộ phận Spa/ Spa 

 Nhân viên trị liệu Spa/ Spa Therapist 

 

4. Thể thao giải trí/ Recreation 

 Nhân viên Khu vui chơi trẻ em/ Kids Club Attendant 

 

5. Nhà hàng/ Food & Beverage Service 

 Nhân viên nhà hàng/ Waiter, Waitress  

 Nhân viên Trực văn phòng nhà hàng/ Order Taker  

 Nhân viên Bán hàng/ Retail Staff  

   

6. Kinh doanh và Tiếp thị/ Sales and Marketing 

 Chuyên viên Kinh doanh sự kiện/ Event Sales Executive

 

Yêu cầu chung:  Sức khỏe tốt, ngoại hình khá, giao tiếp tốt. Chịu được áp lực công việc, muốn phát triển trong môi trường du lịch. 

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong vị trí tương đương. 

 

Ứng viên quan tâm xin vui lòng nộp hồ sơ tại: 

Cổng bảo vệ BOH - Đường Võ Nguyên Giáp, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. 

Hoặc Email: H9530-Hr6@accor.com 
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