
WINSDOM ESCAPE ROOM 
63 Ngô quyền, P.Thắng Nhất,  TP. Vũng Tàu 

ĐT: 02543. 83 83 72 
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hướng dẫn khách hàng. 
Yêu cầu: 

 Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng nghề: ngành Du lịch, Kinh tế, Kỹ thuật. 
 Ưu tiên có khả năng nghe nói tiếng Anh cơ bản. 
 Ưu tiên hộ khẩu thường trú tại Bà Rịa- Vũng Tàu 
 Tuổi: dưới 28 tuổi 
 Địa điểm làm việc: 63 Ngô quyền, P.Thắng Nhất,  TP. Vũng Tàu               
 Thời gian làm việc: Một trong hai ca sau: 

- Ca ngày:  Từ  9:00 – 17:30 từ thứ 2 – thứ 7. 
- Ca tối:      Từ 17:30 – 22:30 + cả ngày chủ nhật hàng tuần. 

Quyền lợi: 
 Được đào tạo theo vị trí công việc trước khi làm việc  
 Mức lương khởi điểm: 5 triệu/tháng 
 Được hưởng các chế độ: Thưởng, trang phục, phụ cấp…. 

 
Thủ tục: 
Bước 1: Nộp PHIẾU ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN trực tiếp tại 63 Ngô quyền, Phường Thắng Nhất, TP 

Vũng Tàu vào ngày 10/01/2018 (từ 8h – 17h), hoặc qua email WisdomEscape@gmail.com trước 
ngày 11/1/2018. 

Bước 2: Nhận thông báo lịch hẹn phỏng vấn  trong ngày 12/1/2018 bằng điện thoại, thí sinh đến 
phỏng vấn theo lịch hẹn. Ngày phỏng vấn 13 và 14/01/2018. 

Bước 3: Trong trường hợp trúng tuyển, ứng viên sẽ nhận thông báo qua điện thoại trong ngày 
16/1/2018 

Bước 4: Khi được tuyển dụng, thí sinh nộp bổ sung hồ sơ (trong vòng 1 tuần) gồm: 
- Giấy khám sức khoẻ của bệnh viện cấp huyện/tỉnh/TP, thời gian không quá 6 tháng  (01 bộ 

bản gốc) 
- Giấy CMND/thẻ căn cước còn hiệu lực (bản photo) 
- Bằng/chứng chỉ đào tạo. (bản photo) 

Bước 5: Đào tạo và thử việc 30 ngày: (Hưởng 100% lương). Ngày bắt nhận làm việc:  22/01/2018 
Ghi chú: Duy nhất số ĐT 01234. 83 83 72 là số thông báo lịch phỏng vấn và trúng tuyển. 

Liên hệ:  Cô Dung   ĐT : 01234. 83 83 72 
                 Địa chỉ:  63 Ngô quyền, P.Thắng Nhất,  TP. Vũng Tàu 

 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN 

Họ và tên: ...........................................................................................................................................................

Năm sinh: .......................................................................................   Nam/Nữ: ..................................................

HK thường trú: ...................................................................................................................................................

Quê quán: ...........................................................................................................................................................

Số giấy CMND/thẻ căn cước: …………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp: ................................

Điện thoại liên lạc: …………………………….… Email:.................................................................................


