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Amica Travel 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
 

Vị trí tuyển dụng : Nhân viên bán hàng tour du lịch – tiếng Pháp 

Vị trí nhân sự : Nhân viên 

Số lượng tuyển dụng : 5 

Lĩnh vực sẽ làm việc : Du lịch 

Địa điểm làm việc : Hà Nội 

Loại hình công việc : Toàn thời gian 

Mức lương : 300 – 800 USD  

Mô tả về công việc : Tư vấn tổ chức tour du lịch cho khách nước ngoài 

Quyền lợi được hưởng :  

 Được hưởng lương cơ bản + Thưởng theo kinh doanh 

 Được tham gia đào tạo và khảo sát du lịch/dịch vụ do Công ty tài trợ 

 Được hưởng mọi chế độ và quy định theo luật lao động Việt Nam 

 Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo 

Yêu cầu kỹ năng tối thiểu :  

 Tiếng Pháp thành thạo (nghe nói viết) 

 Sử dụng thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng 

 Am hiểu về các địa danh du lịch trong nước 

 Am hiểu chung về thị trường du lịch 

Yêu cầu giới tính : Không yêo cầu 

Yêu cầu độ tuổi : > 22 tuổi  

Yêu cầu bằng cấp : Đại học 

Số năm kinh nghiệm : ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực du lịch 

Thời gian thử việc : 2 tháng 

Hồ sơ gồm có :  

 Đơn xin việc làm. 

 Sơ yếu lý lịch. 

 Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan. 

 Giấy khám sức khỏe. 

Hạn nộp hồ sơ :  31/08/2011 

Hồ sơ xin gửi về:  

Mrs Thân Thị Khánh Linh – Cán bộ phụ trách nhân sự 

Email: khanh.linh@amicatravel.com 

Website: www.amicatravel.com 

mailto:khanh.linh@amicatravel.com
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Vị trí tuyển dụng : Nhân viên Chăm sóc Khách hàng – tiếng Pháp 

Vị trí nhân sự : Nhân viên 

Số lượng tuyển dụng : 2 

Lĩnh vực sẽ làm việc : Du lịch 

Địa điểm làm việc : Hà Nội 

Loại hình công việc : Toàn thời gian 

Mức lương : 300 – 500 USD  

Mô tả về công việc :  

 Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau quá trình thực hiện tour du lịch với Amica 

 Điều tra, nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu, sở thích du lịch của khách hàng 

 Tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh trong chuyến du lịch của khách hàng 

 Cập nhật, quản lý và lưu trữ hồ sơ khách hàng 

 Một số công tác khác liên quan tới chăm sóc và gia tăng mối liên hệ hợp tác với khách hàng 

Quyền lợi được hưởng :  

 Được hưởng lương cơ bản + Thưởng theo khối lượng và kết quả công việc thực hiện 

 Được tham gia đào tạo và khảo sát du lịch/dịch vụ do Công ty tài trợ 

 Được hưởng mọi chế độ và quy định theo luật lao động Việt Nam 

 Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo 

Yêu cầu kỹ năng tối thiểu :  

 Tiếng Pháp thành thạo (nghe nói viết) 

 Tiếng Anh: trình độ trung cấp 

 Sử dụng thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng 

 Giao tiếp tốt, linh hoạt 

 Am hiểu về các địa danh du lịch trong nước 

 Am hiểu chung về thị trường du lịch 

 Ưu tiên đã có thời gian học tập và làm việc tại Pháp 

Yêu cầu giới tính : Không yêo cầu 

Yêu cầu độ tuổi : > 22 tuổi  

Yêu cầu bằng cấp : Đại học 

Thời gian thử việc : 2 tháng 

Hồ sơ gồm có :  

 Đơn xin việc làm. 

 Sơ yếu lý lịch. 

 Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan. 

 Giấy khám sức khỏe. 

Hạn nộp hồ sơ :  31/08/2011 

Hồ sơ xin gửi về:  Mrs Thân Thị Khánh Linh – Cán bộ phụ trách nhân sự  

Email: khanh.linh@amicatravel.com 

mailto:khanh.linh@amicatravel.com
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Thông tin về công ty 
 
Là một công ty lữ hành chuyên nghiệp, Amica Việt Nam chuyên tổ chức các tours du lịch trong nước và 
quốc tế. Với phương châm đặt chữ tín với khách hàng lên hàng đầu, Amica Việt Nam luôn luôn nỗ lực 
cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất và thỏa mãn tối ưu nhất nhu cầu của khách hàng. 
 
Để làm được điều đó, Ban lãnh đạo Công ty đã không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc 
năng động cùng với chính sách Nhân sự hiệu quả gắn thu nhập của người lao động với chất lượng và 
kết quả công việc, nhằm tạo mọi điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa khả năng của chính mình và có 
được thu nhập cao nhất.   
 
Bạn muốn: 

- Một công việc ổn định, 

- Một mức thu nhập khá, được trả theo năng lực và chất lượng công việc 

- Được thử thách và khẳng định năng lực bản thân 

- Được làm việc trong môi trường trẻ và năng động 

- Có cơ hội du lịch và khám phá những miền đất mới 

Hãy gia nhập, cống hiến và cùng phát triển với Amica Việt Nam 


