
CAPELLA ENTERTAINMENT CORPORATION 

JOB DESCRIPTION – HOUSEKEEPING 

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: Housekeeping  

Mô tả công việc  

1. Chịu trách nhiệm vệ sinh bao gồm theo các tiêu chuẩn vệ sinh của nhà hàng. 

2. Thiết lập danh sách kiểm tra các hạng mục công việc vệ sinh cần phải thực hiện mỗi ngày và 

trước khi hoạt động. 

3. Đảm bảo chất lượng vệ sinh của nhà hàng; 

4. Kiểm tra và có kế hoạch bảo quản các dụng cụ và trang thiết bị làm việc luôn trong tình trạng tốt 

nhất. 

5. Kiểm tra và báo cáo các dụng cụ và thiết bị hư hỏng để báo Bộ phận Bảo trì sửa chữa kịp thời. 

6. Bảo quản tốt nhất tài sản của nhà hàng, hạn chế tối đa việc mất mát hay hư hỏng các trang thiết 

bị và dụng cụ. 

Yêu cầu công việc  

1. Ngoại hình ưa nhìn 

2. Gọn gàng, sạch sẽ, vui vẻ, nhiệt tình, trung thực 

3. Có kỹ năng quan sát 

4. Biết sử dụng các vật dụng vệ sinh 

 

Hồ sơ dự tuyển:  ảng mô tả quá trình công tác  

 Ảnh 3 x 4 hoặc chân dung (trong vòng 6 tháng) 

Thông tin chung:  Loại hình làm việc: Toàn thời gian cố định  

 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 

mailto:recruitment@capella-entertainment.com

