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5. Quản lý nhà hàng 

Vị trí Quản lý nhà hàng 

Thời gian làm việc Theo ca 

Địa điểm làm việc Sun World Ba Na Hills 

Giới tính Nam/Nữ 

Số lượng 03 

Mô tả công việc 

• Tham mưu cho Quản lý vận hành khu vực trong công tác điều hành 
hoạt động của Nhà hàng.  
• Tham mưu về tình hình nhân sự, chất lượng nhân sự và độ phù hợp 
của nhân sự cho nhà hàng đang phụ trách. 
• Tham mưu xây dựng checklist công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng 
tháng cho các vị trí công việc phụ trách cho Quản lý vận hành khu vực. 
• Xây dựng và góp ý xây dựng tiêu chuẩn phục vụ phù hợp cho nhà 
hàng. 

• Tham mưu trong công tác yêu cầu tài sản phù hợp. Có ý kiến trong 
công tác bảo quản, sử dụng đúng mục đích cho các tài sản nhà hàng. 
• Tham mưu đóng góp các ý kiến sáng tạo cho bộ phận nhằm thúc đẩy 
hiệu quả công việc, chất lượng dịch vụ vủa Bộ phận. 
• Chỉ đạo và kiểm soát tất cả các nhân viên để đảm bảo rằng các hoạt 
động kinh doanh hằng ngày được diễn ra đúng thời gian và đáp ứng được 
nhu cầu của khách hàng. 
• Giám sát các dịch vụ của bộ phận, đảm bảo tất cả các dịch vụ mà bộ 
phận cung cấp phải theo đúng tiêu chuẩn đề ra và càng vượt quá mong 
đợi của khách hàng càng tốt. 
• Phối hợp với các bộ phận: bếp, vệ sinh, pha chế, buồng phòng và bảo 
trì để đảm bảo rằng các hoạt động của bộ phận diễn ra suôn sẻ. 
• Lên lịch làm việc, lịch nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ bù cho nhân viên. 
• Hỗ trợ lên kế hoạch và đẩy mạnh hoạt động quảng bá của công ty. 
• Áp dụng quy trình upselling để tối đa hóa doanh thu của bộ phận. 
• Kiểm tra, kiểm soát được giá bán và chi phí của bộ phận quản lý. 
• Tham gia vào công tác chuẩn bị ngân sách hoạt động hằng năm của 
bộ phận theo chỉ đạo của cấp trên. 
• Thường xuyên kiểm tra vệ sinh, hỏng hóc tại bộ phận để đưa ra biện 
pháp giải quyết khi cần thiết. 
• Đào tạo, khen thưởng, kỷ luật và phát triển nhân viên cấp dưới. 
• Thực hiện các yêu cầu về việc quản lý, sử dụng, bảo quản CCDC, tài 
sản của Quản lý vận hành khu vực 

Yêu cầu công việc 

Độ tuổi 25 – 35  

Ngoại hình Ngoại hình ưa nhìn 

Trình độ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Kinh tế, Du 
lịch, Khách sạn, Ngoại ngữ,…  
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Kỹ năng • Quản lý tốt; 
• Kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt; 
• Có kinh nghiệm giám sát, quản lý nhà hàng; 
• Anh Văn giao tiếp tốt. 
• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm vị trí nhà hàng 

Tính cách • Trung thực;  
• Ham học hỏi; 
• Ngăn nắp, gọn gàng, cẩn thận. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


