Thợ Làm Bánh
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:
Tuyển Dụng Tại: Hồ Chí Minh

Ngành:
Hình thức:

Nhà hàng / Khách sạn; Nông nghiệp
Nhân viên chính thức

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Toàn thời gian

Thỏa thuận
Nhân viên
20 - 30Tuổi

Thông tin công ty
Là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc công ty CJ Foodville của tập đoàn CJ, Korea. CJ Foodville có nhiều
thương hiệu nổi tiếng trong đó thương hiệu kinh doanh nhượng quyền café Tous Les Jours với hơn 1200 cửa hàng có mặt
ở các nước Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam… và đang mở rộng ra khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam đã có 8 cửa
hàng tại TP HCM. Tous Les Jours là cửa hàng cà phê bánh ngọt với phong cách Châu Âu, tươi mới ngày càng được
nhiều khách hàng yêu mến.

Mô Tả Công Việc
- Sẽ được học làm tất cả các loại bánh chứ không riêng một loại nào.
- Được làm việc với các chuyên gia nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm làm bánh mới,hiện đại.

Kỹ năng yêu cầu
- Đã từng làm bánh hoặc được đào tạo qua về nghề bánh.
- Sạch sẽ, chịu khó học hỏi và sáng tạo.
- Sẵn sàng làm tăng ca nếu được yêu cầu.

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc

Giờ Hành Chính

Kinh nghiệm

1 năm

Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ

Theo Luật Lao Động Việt Nam

Phúc lợi

Theo Luật Lao Động Việt Nam

Thông tin liên hệ
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng.
Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký.

