CAPELLA ENTERTAINMENT CORPORATION
JOB DESCRIPTION – HOSTESS
Sơ lược về Công ty:
Early this year, Chill Skybar & Dining has been merged with Capella Entertainment Corporation,
under Capella Holdings, parent company, starting its new time to grow to international level among a
bigger and more potential and ambitious F&B group.
Chill Skybar one of the trendy entertainment and dining addresses in Ho Chi Minh City for the last 4
years. We are one of the highest roof top restaurant and bars located in the heart of the most vibrant
city in Vietnam, shortly becomes the talk of the town for its elegant cuisine and romantic restaurant &
bar atmosphere, front-row seating with panoramic view of Saigon night.
Our venue includes a Skybar intergrated with a Dining Floor specializing in Steakhouse sharing menu
of imported beef from Australia, New Zealand and United States.
Together in Capella Entertainment are Air360 Skybar & Lounge and La Vie En Rose Live Music bar,
which just recently come to the market.
Địa chỉ công ty: 45 - 47 Đặng Thị Nhu, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM
Quy mô Công ty: 100 – 400
Chi tiết công việc:
Chức danh: Hostess
Mô tả công việc
Welcome guests and direct them / Lịch sự tiếp đón khách và chỉ dẫn khách khi có yêu cầu.
Ensure guests are taken care in a timely manner / Đảm bảo khách được phục vụ kịp thời.
Receive phone booking, online booking / Nhận đặt chỗ qua điện thoại, qua mạng.
Respond quickly guests' enquiries / Nhanh chóng phản hồi những câu hỏi mà khách hàng đưa ra.
Check with guests if they encountered any problem with the service / Kiểm tra với khách hàng để
phát hiện bất cứ vấn đề gì xảy ra trong quá trình phục vụ.
6. Report to manager incidents and happenings/ Báo cáo với quản lý khi có vấn đề xảy ra.
7. Perform other duties assgigned by the operation manager / Thực hiện những công việc khác
được phân công bởi quản lý bar.
1.
2.
3.
4.
5.

Yêu cầu công việc

1. Prefer height of 1.65 metres above / Ưu tiên ứng viên cao trên 1,65m.
2. Cheerful and friendly looking / Ngọai hình đẹp và thân thiện.
3. 1 year experience in similar position in restaurant or hotel is an advantage / Kinh nghiệm 1 năm
làm việc ở vị trí tương đương tại nhà hàng hoặc khách sạn.

4.
5.
6.
7.

Able to communicate in English / Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Basic office skills: MS Word, Email, Internet… is an advantage / Có kỹ năng vi tính văn phòng.
Positive attitude and team working spirit / Có thái độ tích cực và tinh thần tập thể.
Able to work night shift until 1am / Có thể làm đến 1 giờ khuya.

Hồ sơ dự tuyển: Bảng mô tả quá trình công tác (tiếng Việt và tiếng Anh)
Ảnh 3 x 4 hoặc chân dung (trong vòng 6 tháng)
Thông tin chung: Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định
Nơi làm việc: TP.Hồ Chí Minh
Cấp bậc: Nhân viên
Mức lương: Thỏa thuận
Liên hệ: CTY CP Capella Entertainment, 45 - 47 Đặng Thị Nhu, P.Ng.Thái Bình, Q1, TP.HCM
Email: recruitment@capella-entertainment.com, recruitment@chillsaigon.com

