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HỢP TÁC TUYỂN DỤNG 

TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Kính gửi : Ban Lãnh Đạo – Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội  & Nhân Văn  

 

            Công ty Cổ phần Quốc tế Kim Liên (Kim Liên Travel) xin gửi tới quý Trƣờng lời chào trân 

trọng!  

Kính thƣa quý Trƣờng , để mở rộng và phát triển công việc kinh doanh năm 2018  chúng tôi 

đang tìm kiếm những  nguồn nhân viên mới, trẻ trung tự tin và năng động để làm việc.    

 Vì vậy chúng tôi gửi tới quý Trƣờng thông tin tuyển dụng của chúng tôi nhƣ dƣới đây, và rất 

mong có thể tìm kiếm đƣợc nguồn nhân lực trẻ từ Quý Trƣờng:  

  

Thời gian:  8h/ ngày – 5 ngày/ tuần    ( Từ thứ 2 – thứ 6)  

Hình thức làm việc: Cộng tác viên , nhân viên chính thức, thực tập viên.  

Tiêu chuẩn yêu cầu :  

-  Đã và đang học tại các ngành có liên quan đến du lịch ( Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học)  

-  Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm, ham học hỏi và hiểu biết.  

Mức lương : thỏa thuẩn theo cụ thể công việc  và năng lực thực tế  

Công việc cụ thể :  

- Nhân viên phát triển thị trƣờng  khách du lịch truyền thống ( Online, Offline) 

- Nhân viên phát triển sản phẩm, ý tƣởng phụ phụ khách du lịch trong và ngoài nƣớc 

- Nhân viên phát triển loại hình du lịch Đặc biệt, kết hợp với Teambuilding, Event…  

Quyền lợi :  

- Đƣợc đào tạo kỹ năng làm việc cụ thể đối với từng vị trí tuyển dụng 

- Đƣợc làm việc trong môi trƣờng chuyên nghiệp, uy tín. 

- Đƣợc tiêp xúc trực tiếp với khách hàng, đối tác hoặc nhà cung ứng. 

- Đƣợc hƣớng dẫn cụ thể trong từng chi tiết công việc, xây dựng và phát triển sản phẩm.  

- Có nhiều cơ hội đƣợc đi công tác theo tour trong nƣớc và nƣớc ngoài dựa vào khả năng cá nhân.  

- Đƣợc hƣởng các chế độ theo quy định của nhà nƣớc và công ty khi là nhân viên chính thức.  

Đƣợc hƣởng các chế độ theo quy định thỏa thuận của công ty khi làm cộng tác viên hoặc thực 

tập viên.   

Lịch phỏng vấn : Buổi sáng  ( Từ 08h00 – 12h00)  thứ 3 hàng tuần. Hoặc gửi hồ sơ, CV theo địa chỉ sau:  

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ KIM LIÊN  

Tầng L – Trung Yên Plaza, Số 1 Phố Trung Hòa – Phƣờng Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội. 

Ngƣời nhận : Mai Phƣơng – Trƣởng Phòng Du Lịch .  

Sdt: 0918611327  Email: outbound1@kimlientravel.com.vn  

Kim Liên Travel xin chân thành cảm ơn và mong nhận đƣợc sự hợp tác tuyển dụng từ quý 

trƣờng  

Trân trọng! 

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG DU LỊCH   

Nơi nhận:  

- Như trên 

- Lưu VP 
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