
      

Hơn 15 năm tạo dựng và phát triển chuỗi nhà hàng phục vụ Gà rán Kentucky tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế 

của tập đoàn Yum! International, KFC Việt Nam đang phát triển không ngừng, tiếp tục chinh phục các thị trường 

tiềm năng trên khắp các tỉnh, thành của cả nước.  

Những thành công của KFC Việt nam có được hôm nay, được tạo dựng nhờ vào đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng 

động đang sống và làm việc hết mình với văn hoá “How We Win Together” nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng 

KFC Việt Nam trở thành một công ty có môi trường làm việc tuyệt vời. 

Hãy cùng KFC Việt Nam mang đến sự hài lòng và vị ngon cho mọi người dân trên miền đất Việt! 

Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng tại Tp. Biên Hòa cho vị trí:  

Nhân viên phục vụ nhà hàng KFC 
 

Số lượng tuyển :   10 Nhân viên  

Mô tả công việc: 

- Phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn của KFC 

- Làm việc theo ca xoay. Ca sáng: 8h00-16h00, Ca chiều: 16h00-22h30. Hoặc có thể thỏa thuận ca 

làm việc phù hợp với các bạn sinh viên. 

- Sẵn sàng làm việc các ngày cuối tuần, Lễ, Tết.. 

Yêu cầu: 

- Nam/ nữ. Ưu tiên sinh viên năm 1 & năm 2. 

- Sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn. 

- Vui vẻ, hoạt bát, yêu thích công việc phục vụ khách hàng 

Các chế độ: 

-Mức lương: cạnh tranh, sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn. 

-Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 

-Con đường thăng tiến rõ ràng và rộng mở để trở thành Quản lý nhà hàng 

Thông tin liên hệ: 08 38489828 , Ext: 641 

Nộp hồ sơ:  ứng viên quan tâm gửi hồ sơ ứng tuyển qua email: job@kfcvietnam.com.vn , tiêu đề 

email ghi rõ Họ tên, vị trí & khu vực ứng tuyển.  

VD: Nguyễn Văn A- Nhân viên phục vụ nhà hàng, Biên Hòa 
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