CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI SUN WORLD BA NA HILLS

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
KHỐI VĂN PHÒNG, KỸ THUẬT:
1. Trưởng bộ phận giải trí
Trưởng bộ phận giải trí
Vị trí
Hành chính
Thời gian làm việc
Sun World Ba Na Hills
Địa điểm làm việc
Nam/Nữ
Giới tính
01
Số lượng
• Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện, lễ hội hàng năm;
• Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nghệ sỹ hàng năm phù hợp;
• Tổ chức, giám sát thực hiện các sự kiện, lễ hội theo kế hoạch;
• Đánh giá, báo cáo ban lãnh đạo về chất lượng và hiệu quả của các
sự kiện, lễ hội;
• Làm việc với các ban ngành, bộ phận liên quan về sự kiện, lễ hội;
Mô tả công việc
• Làm việc với nhà cung cấp và lên kế hoạch đặt hàng phù hợp;
• Đảm bảo hoạt động lễ hội diễn ra đúng kế hoạch, hiệu quả;
• Phân công công việc và điều hành hoạt động của bộ phận;
• 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.
20 – 40
Độ tuổi
Ngoại hình
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Trình độ
• Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí đương
Kỹ năng
đương;
• Am hiểu về tổ chức sự kiện, lễ hội tại các khu vui
chơi giải trí;
Yêu cầu công việc
• Anh Văn giao tiếp tốt;
• Kỹ năng quản lý, điều hành;
• Khả năng tư duy sáng tạo tốt;
• Kỹ năng giao tiếp tốt.
• Linh hoạt, nhạy bén;
Tính cách
• Nhanh nhẹn, chịu khó.
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