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                                           THÔNG TIN TUY韻N D影NG 
 
Công ty c鰻 ph亥n th逢挨ng m衣i du l鵜ch HMT. 

A鵜a ch雨: T亥ng 1, tòa nhà A3, S嘘 8 Lý Nam A院, Hoàn Ki院m, Hà N瓜i. 

Là công ty ho衣t đ瓜ng kinh doanh l英 hành  khách qu嘘c t院, chuyên cung c医p d鵜ch v映 l逢u trú tàu 
ng栄 đêm trên v鵜nh H衣 Long, Qu違ng Ninh. V噂i b隠 dày 17 n<m kinh nghi羽m, công ty HMT đư 
kh鰯ng đ鵜nh đ逢嬰c th逢挨ng hi羽u c栄a mình v噂i th鵜 tr逢運ng du khách trong và ngoài n逢噂c, đ欝ng th運i 
ti院p t映c duy trì và phát tri吋n quy mô, tình hình ho衣t đ瓜ng c栄a công ty h逢噂ng t噂i s詠 phát tri吋n b隠n 
v英ng, cung c医p t噂i khách hàng nh英ng s違n ph育m d鵜ch v映 v噂i ch医t l逢嬰ng t嘘t nh医t, nh茨m th臼a mưn 
nhu c亥u c栄a khách hàng trong m厩i chuy院n tham quan. 

Hi羽n t衣i Công ty đang v壱n hành 02 con tàu g厩 h衣ng 3 sao ph映c v映 khách du l鵜ch qu嘘c t院 trên v鵜nh 
H衣 Long. Ngày 10 tháng 2 n<m 2019, công ty h衣 th栄y 01 du thuy隠n LE THEATRE 5 sao theo tiêu 
chu育n qu嘘c t院 v噂i quy mô 21 bu欝ng ng栄 nh茨m đón ti院p, ph映c v映 du khách qu嘘c t院 t噂i th<m quan, 
ng栄 đêm trên v鵜nh H衣 Long.  

I. Gi噂i thi羽u chung 
 

- Là du thuy隠n đ逢嬰c thi院t k院 v噂i ki吋u dáng ph逢挨ng Tây hi羽n t衣i, hòa quy羽n v噂i v<n hóa Á 
Aông , LE THEATRE CRUISE là m瓜t khách s衣n h衣ng sang trên m員t v鵜nh H衣 Long xinh đ姻p. 

- Du thuy隠n đ逢嬰c đóng b茨ng nguyên li羽u s逸t v噂i 2 l噂p v臼, 2 l噂p đáy, h羽 th嘘ng đi羽n, h羽 
th嘘ng ch嘘ng cháy hi羽n đ衣i, luôn mang đ院n s詠 an toàn tuy羽t đ嘘i 24/24 cho du khách và nhân viên 
làm vi羽c trên tàu. 

- Du thuy隠n đ逢嬰c thi院t k院 v噂i 4 t亥ng sang tr丑ng, bao g欝m 21 bu欝ng ng栄 ph映c v映 khách, 
khu v詠c ti隠n s違nh l宇 tân, khu v詠c Spa- mát xa, khu v詠c nhân viên ( nam,n英 ) khu v詠c nhà hàng 
Opera v噂i s泳c ch泳a 50 khách du l鵜ch, qu亥y bar trong nhà và ngoài tr運i ph映c v映 khách du l鵜ch, cùng 
v噂i b吋 b挨i vô c詠c khu v詠c t亥ng th逢嬰ng s胤 là n挨i du khách đ逢嬰c t壱n h逢荏ng không gian th逢 giưn 
riêng. 
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1.1 Khu v詠c ti隠n s違nh (l宇 tân)  
 
 
 



 
1.2 Khu v詠c nhà hàng 
 

 
 



 
1.3 Khu v詠c qu亥y bar 
 

 
 



 
1. 4.  Khu v詠c sundeck 
 

 
 
 



 

 
1.5 Khu v詠c cabin khách 



 

II. Tuy吋n d映ng các v鵜 trí làm vi羽c trên du thuy隠n: 
1. A嘘i t逢嬰ng tuy吋n d映ng 
- Sinh viên m噂i t嘘t nghi羽p ho員c sinh viên n<m cu嘘i các tr逢運ng đ衣i h丑c, cao đ鰯ng chuyên 

ngành ngo衣i ng英 và du l鵜ch. 
2. Quy隠n l嬰i đ逢嬰c h逢荏ng: 

  A逢嬰c h厩 tr嬰 chi phí <n, 荏,  sinh ho衣t, đ欝ng ph映c 100% trên tàu theo ch院 đ瓜 c栄a công ty. 
 A逢嬰c h厩 tr嬰 70% m泳c l逢挨ng kh荏i đi吋m, c映 th吋 là 3,500,000 đ/1 nhân viên/ 1 tháng,đ欝ng 

th運i đ逢嬰c h逢荏ng các ch院 đ瓜 th逢荏ng d逢噂i tàu khi làm vi羽c nh逢 % mát xa, ti隠n tip và đ欝 u嘘ng c栄a 
khách. 
 A逢嬰c đào t衣o tr詠c ti院p và th詠c hành nghi羽p v映 trong môi tr逢運ng chuyên nghi羽p, n<ng 

đ瓜ng, thân thi羽n. Các 泳ng viên có c挨 h瓜i giao ti院p, h丑c h臼i ti院ng Anh tr詠c ti院p c栄a du khách qu嘘c 
t院 trong quá trình làm vi羽c. A違m b違o sau 1-2 n<m làm vi羽c trên du thuy隠n, 泳ng viên có c挨 h瓜i 
th<ng ti院n, ho員c đ栄 kh違 n<ng 泳ng tuy吋n v鵜 trí nhân s詠 c医p cao 荏 các khách s衣n, nhà hàng tiêu 
chu育n 4 – 5 sao trên đ医t li隠n 

3. Các v鵜 trí tuy吋n d映ng. 
3.1 Nhân viên l宇 tân 

 S嘘 l逢嬰ng: 04 nam, n英  
 Yêu c亥u:  ti院ng anh giao ti院p t嘘t. 姶u tiên các 泳ng viên m噂i t嘘t nghi羽p c栄a các tr逢運ng đ衣i 

h丑c, cao đ鰯ng chuyên ngành du l鵜ch, ngo衣i ng英. 永ng viên đư có kinh nghi羽m là m瓜t l嬰i th院, ch逢a 
có kinh nghi羽m s胤 đ逢嬰c đào t衣o bài b違n. 
 M瓜t s嘘 yêu c亥u khác: Hình th泳c 逢a nhìn, nhanh nh姻n, kh臼e m衣nh, chu đáo trong công vi羽c. 

Có trách nhi羽m, tinh th亥n t壱p th吋, và c亥u ti院n. 



3.2 Nhân viên ph映c v映 bàn ( nhà hàng ). 
 
 S嘘 l逢嬰ng: 08  nam, n英  
 Yêu c亥u: A逢嬰c đào t衣o nghi羽p v映 v隠 nhà hàng, khách s衣n, ti院ng Anh giao ti院p c挨 b違n là 1 

l嬰i th院 . 姶u tiên các 泳ng viên m噂i t嘘t nghi羽p c栄a các tr逢運ng đ衣i h丑c, cao đ鰯ng. 永ng viên đư có 
kinh nghi羽m là m瓜t l嬰i th院, ch逢a có kinh nghi羽m s胤 đ逢嬰c đào t衣o bài b違n. 
 M瓜t s嘘 yêu c亥u khác: Hình th泳c 逢a nhìn, nhanh nh姻n, kh臼e m衣nh, chu đáo trong công vi羽c. 

Có trách nhi羽m, tinh th亥n t壱p th吋, và c亥u ti院n. 
3.3 Nhân viên pha ch院 bar. 
 S嘘 l逢嬰ng: 04 nam, n英 
 Yêu c亥u: A逢嬰c đào t衣o  nghi羽p v映 v隠 pha ch院, nhà hàng, khách s衣n, ti院ng Anh giao ti院p 

c挨 b違n là 1 l嬰i th院 . 姶u tiên các 泳ng viên m噂i t嘘t nghi羽p c栄a các tr逢運ng đ衣i h丑c, cao đ鰯ng. 永ng 
viên đư có kinh nghi羽m là m瓜t l嬰i th院, ch逢a có kinh nghi羽m s胤 đ逢嬰c đào t衣o bài b違n. 
 M瓜t s嘘 yêu c亥u khác: Hình th泳c 逢a nhìn, nhanh nh姻n, kh臼e m衣nh, chu đáo trong công vi羽c. 

Có trách nhi羽m, tinh th亥n t壱p th吋, và c亥u ti院n. 
3.4 Nhân viên đ亥u b院p. 
 S嘘 l逢嬰ng: 07 nam,n英 
 Yêu c亥u: A逢嬰c đào t衣o nghi羽p v映 v隠 n医u <n ( Ểu, Á ). 姶u tiên 泳ng viên bi院t c逸t t雨a hoa 

qu違, làm bánh Ểu ( l逢挨ng cao ). 永ng viên đư có kinh nghi羽m là m瓜t l嬰i th院, ch逢a có kinh nghi羽m 
s胤 đ逢嬰c đào t衣o bài b違n. 
 M瓜t s嘘 yêu c亥u khác: Nhanh nh姻n, kh臼e m衣nh, chu đáo trong công vi羽c. 

Có trách nhi羽m, tinh th亥n t壱p th吋, và c亥u ti院n. 
 
III: H欝 s挨 bao g欝m. 
1. S挨 y院u lí l鵜ch, có d医u xác nh壱n c栄a đ鵜a ph逢挨ng 
2. Gi医y khám s泳c kh臼e  
3. Gi医y t運, b茨ng c医p, ch泳ng ch雨 nghi羽p v映 liên quan ( n院u có ) 

 

H欝 s挨 xin vi羽c, các 泳ng viên g穎i v隠 theo đ鵜a ch雨:  
T亥ng 1, tòa nhà A3, Ngõ s嘘 8 Lý Nam A院, Hà N瓜i.,  
ho員c g穎i CV ( có 違nh chân dung ) qua email: sales@letheatrecruises.com, 
S嘘 đi羽n tho衣i 024 32 33 33 99 / 0243 926 2318  ( liên l衣c trong gi運 hành chính ) 
 

                            Hà N瓜i, ngày 01/02/2019. 
 

                      Gíam đ嘘c công ty 
 
 

                        V┡ Phan Hi羽p ( đư ký ) 
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