CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI SUN WORLD BA NA HILLS
1. Trưởng bộ phận nhà hàng
Trưởng bộ phận nhà hàng
Vị trí
Hành chính
Thời gian làm việc
Sun World Ba Na Hills
Địa điểm làm việc
Nam/Nữ
Giới tính
01
Số lượng
• Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch doanh thu,
lợi nhuận của bộ phận;
• Quản lý các nhà hàng, quầy bar tại khu du lịch;
• Quản lý nhân viên theo cơ cấu tổ chức nhân sự và chính sách của Công
ty;
• Trao đổi thường xuyên với nhân viên khối ẩm thực và tổ chức các
cuộc họp định kỳ;
• Hỗ trợ và tư vấn cho Giám đốc ẩm thực để đạt mục tiêu chiến lược;
• Thiết lập hệ thống giám sát nhằm đạt mục tiêu của bộ phận;
Mô tả công việc
• Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;
• Xây dựng, giám sát, kiểm soát ngân sách ẩm thực và nhân sự hàng
tháng. Tối đa hóa lợi nhuận của bộ phận;
• Đảm bảo tất cả các nhân viên được đào tạo về tiêu chuẩn chất lượng
và dịch vụ, cung cấp đầy đủ trang thiết bị để nâng cao hiệu quả công
việc;
• Phối hợp với phòng nhân sự để lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và
quản lý nhân sự;
• Phối hợp với phòng kế toán quản lý ngân sách bộ phận.
30 – 45
Độ tuổi
Ngoại hình
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Trình độ
• Kỹ năng quản lý tốt;
Kỹ năng
• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý chuỗi nhà
hàng;
Yêu cầu công việc
• Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo;
• Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp; truyền động
lực, tổ chức và đào tạo.
• Trung thực;
• Ngăn nắp, gọn gàng;
Tính cách
• Kiên trì.
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