SECURITY GUARD – NHÂN VIÊN BẢO VỆ
General information / Thông tin chung:
1.
2.
3.
4.

Category: Full time permanent / Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định
Work location / Nơi làm việc: Hồ Chí Minh City.
Job level: Staff / Cấp bậc: Nhân viên
Salary: Negotiable / Mức lương: Thỏa thuận

Job Description - Mô tả công việc
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty.
Thực hiện các công tác giao tiếp hàng ngày với khách hàng và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
Nắm chắc các kiến thức về các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng.
Phát hiện các rủi ro, nguy hiểm, mất mát, hạn chế sự cố cháy nổ và lụt lội bằng cách thường
xuyên theo dõi, tuần tra tất cả các khu vực tại Công ty trước và sau các sự kiện.
Chịu trách nhiệm về các trường hợp mất mát, thiệt hại, an toàn trật tự và tai nạn, Ghi nhận / báo
cáo đầy đủ và chính xác các thông tin về sự cố cho người có thẩm quyền đồng thời cung cấp các
bằng chứng có liên quan khác.
Kiểm tra định kỳ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
Nắm vững kiến thức ứng phó với sự cố cháy và kế hoạch sơ tán Công ty.
Ngăn chặn các những người không liên quan tiến vào khu vực cho giới hạn tại Công ty.
Kiểm tra các vật dụng của nhân viên nhằm phát hiện ra các trường hợp trộm cắp tài sản tại
phòng của khách hoặc những khu vực khác của Công ty.
Kiểm tra các thiết bị được xuất / nhập vào Công ty.

Job Requirement - Yêu cầu công việc:
1.
2.
3.
4.
5.

Nam, ngoại hình cân đối, cao từ 1m75, khỏe mạnh
Tác phong gọn gàng, vui vẻ, nhiệt tình, trung thực, can đảm
Có kỹ năng quan sát, nhanh nhẹn
Ưu tiên ứng viên biết võ thuật
Làm việc được ca khuya.

Hồ sơ dự tuyển:
Bảng mô tả quá trình công tác bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (ưu tiên).
Ảnh 3 x 4 hoặc chân dung (trong vòng 6 tháng)

Liên hệ: Cty CP Capella Entertainment
th

Head Office: 4 floor, Ben Thanh Tower, 45 - 47 Đặng Thị Nhu St., Nguyễn Thái Bình Ward, Dist.1, HCMC
Email: recruitment@capella-entertainment.com, recruitment@chillsaigon.com.

