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DOUBLE DRAGON
KHÔNG THU PHÍ – KHÔNG MÔI GIỚI
RESOURCES RECRUITMENT AT DOUBLE DRAGON
ORGANIZATION
Tập đoàn được thành lập từ năm 2003 , và công ty có giấy chứng nhận
PAGCOR mới nhất do chính phủ Philippine cấp. Công ty hoạt động trong
ngành Game online từ nhiều thị trường như Trung Quốc, Thái Lan, Mã lai và
Việt Nam. Do muốn chất lượng phục vụ đi lên cũng như cần tìm kiếm nhiều
khách hàng mới nên chúng tôi cần tìm thêm nhiều vị trí cho công ty.
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NỘI DUNG CÔNG VIỆC
POSITION

Tuyển dụng
Đầu bếp

Thời gian làm việc：Dựa vào quy định của công ty

1 Chuẩn bị các nguyên liệu, vật dụng, thiết bị chế
biến món ăn.
2 Chế biến các món ăn theo đúng quy trình, tiêu
chuẩn của nhà hàng đảm bảo các yêu cầu về chất
lượng sản phẩm, tuân thủ quy định về vệ sinh an
toàn thực phẩm.
3 Nắm vững công thức và quy trình chế biến, định
lượng của các món ăn trong thực đơn của nhà hàng.
4 Sắp xếp các dụng cụ chế biến, máy móc, thiết bị,
các loại gia vị, nguyên liệu nấu ăn ngăn nắp, đúng
nơi quy định.
5 Chịu trách nhiệm bảo quản các nguyên vật liệu tồn
vào cuối ngày làm việc.
6 Cùng các nhân viên khác thực hiện tổng kết vệ
sinh bếp trước khi kết thúc ngày làm việc.
7 Chế biến món ăn đặc biệt theo từng tuần, các
công việc khác do cấp trên giao phó.

YÊU CẦU

JOB REQUIREMENTS

01

Học vấn: Cao đẳng trở lên.

02

Tuổi tác : 25 – 45 tuổi.

03

Ngôn ngữ: Biết 2 thử tiếng ( Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh,
Tiếng Việt) , 4 kỹ năng Nghe Nói Đọc Đánh máy tốt.

04

Làm việc cẩn thận và tỉ mỉ, suy nghĩ nhanh nhẹn, tinh
thần trách nhiệm cao và tuân thủ lãnh đạo.

05

Có đạo đức , làm việc hoạt động nhóm tốt, và biết giữ
các bí mật nội bộ.

06

Văn phòng : Hiểu biết Excel, Word , Powerpoint.

07

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm
nấu các món ăn Việt Nam, có thể nấu các món ăn á âu,
và có kinh nghiệm quản lý.

08

Có thể nấu các món ăn cho hơn 80 người, cho người
Thái và người Việt.

待遇 - BENEFIT
p Lương
Bao giờ sẽ được phát lương？
Lương sẽ được phát bằng loại
tiền tệ nào？

•

Thử việc 8000 Tệ 【26.600.000 VND】

•

Chính thức 10.000 Tệ 【33.000.000 VND】

•

Thử việc 2 – 3 Tháng（Xem xét năng lực chuyển
chính）

Tiền lương sẽ được trả vào ngày 15
hàng tháng dựa vào quy định công ty.
Tiền lương được trả cho nhân viên
bằng tiền Philippines. Sẽ được phát
theo tỷ giá lúc phát.
Off 4 ngày/Tháng
1 năm được nghỉ phép 2-4 lần
Lần đầu được nghỉ phép là đủ 6 tháng:15 Ngày
Từ các lần nghỉ tiếp theo 3 tháng: 10 Ngày

PHÚC LỢI CÔNG TY - BENEFIT
THÀNH VIÊN MỚI
Được nhận 2500 Peso
Kem đánh răng，Bàn chải，Khăn tắm，Vở
ghi，Bút，Mấc, Sim, Thẻ ĐT.

MIỄN PHÍ VISA

CẤP ĐỒ DÙNG

Tất cả nhân viên trong thời gian làm việc, công
ty sẽ làm visa. Thời gian gia hạn là 2 năm, nếu
nhân viên muốn ký hợp đồng tiếp, có thể gia
hạn thêm..

Hàng tháng công ty cung cấp dầu gội, sữa tắm
và bột giặt cho nhân viên

Lì xì

Hỗ trợ ăn uống

Tết，Trung thu，Sinh
nhật đều được nhận lì
xỉ của công ty

（3 bữa /Ngày）

Hỗ trợ chỗ ở
Du lịch & Team building
Cứ ba tháng và mỗi năm, công ty đều có tổ chức hoạt động du
lịch ở các đảo của Philippines, và có nhiều trò chơi bổ ích.

（4 người/Căn)
Miễn phí điện nước
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INTERVIEW PROCESS

Bộ phận HR

Bộ phận HR

Ứng viên

Sau khi gửi CV , bộ phận HR sẽ

Thông báo kết quả phỏng vấn.

Thảo luận cùng HR để đưa ra
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ngày bay phù hợp

xem xét và bắt đầu quá trình
phỏng vấn vòng đầu.

E

C

A

F

B

D

Chủ quản bộ phận

Ứng viên

Bộ phận hành chính

Chủ quản bộ phận sẽ hỏi sâu về

Khám sức khoẻ và làm một số

Ngày nhân viên bay tới Manila,

chuyên môn.

giấy tờ cần thiết.

công ty sẽ có xe đưa đón tại sân
bay.
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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP - FAQ
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Ngành nghề công ty là gì？
- Công ty làm về Game Casino Online nhé.
Địa điểm công ty ở đâu？
- Địa điểm làm việc tại Thủ đô của Philippines！
Tổng chi phí để sang làm việc là bao nhiêu？
- Không cần nhé! bạn chỉ cần tự ứng tiền ra trước để mua vé máy
bay, sau đó công ty sẽ hoàn trả lại cho bạn khi làm việc chính thức.
Khi lĩnh lương có bị trừ tiền điện nước
ăn ở không？
- Không cần nhé bạn!
Công việc có hợp pháp không？
- Công ty được cấp phép bởi PAGCOR từ
chính phủ, vì vậy làm việc tại Philippines là
hợp pháp 100%.
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Hoan nghênh bạn thử sức!

Address: Pasay – Manila – Philippines
Contact: +63 09772557747
Website : Vieclamphilippine.com
Email: Hrvieclamphilippine@gmail.com
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