THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Năm 2016 và các năm sắp tới, do nhu cầu phát triển mạnh của Vietnam
Airlines, Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines có nhu cầu tuyển chọn số lượng lớn Tiếp
viên Hàng không (tuyển từ 600 - 800 Tiếp viên trong năm 2016).
Do đó, để tạo điều kiện cho tất cả các ứng viên tiềm năng có đầy đủ tố chất và
điều kiện có thể biến ước mơ là TVHK trở thành hiện thực, Đoàn tiếp viên rất
mong có cơ hội hợp tác với các trường ĐH, CĐ trên cả nước để tham gia Ngày hội
việc làm hoặc tổ chức các buổi Hội thảo truyền thông nhằm giới thiệu nghề Tiếp
Viên Hàng Không cho các sinh viên của trường và nhằm tạo việc làm ngay cho
Sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp.
1. Nội dung của Hội thảo truyền thông:
+ Giới thiệu nghề TVHK của Vietnam airlines
+ Điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành TVHK
+ Các chế độ chính sách tiền lương khi trở thành TVHK, cơ hội được bay đến
các
điểm đến của VNA ở khắp nơi trong và ngoài nước
+ Tư vấn cho các sinh viên chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng, ngoại hình cần
thiết ngay khi mới vào trường.
+ Chương trình đào tạo để trở thành TVHK
+ Hỏi đáp tất cả các câu hỏi của các sinh viên về việc tuyển dụng TVHK.
2. Thời gian Hội thảo: theo thời gian sắp xếp của trường
3. Địa điểm : Tại cơ sở của trường
4. Hình thức thực hiện:
+ Giới thiệu hình ảnh, chiếu phim về VNA và TVHK
+ Talk show : nói chuyện với các bạn TVHK vừa trúng tuyển trong các đợt
thi tuyển vừa qua.
+ Cung cấp các thông tin để sinh viên có thể liên lạc và trao đổi trực tiếp với
bộ phận tư vấn tuyển dụng.
Thầy vui lòng tham khảo thêm
Thông tin tuyển Tiếp Viên Hàng không:
1. Tiêu chuẩn tuyển dụng TVHK Vietnam Airlines
* Đối với các ứng viên mới:

- Nữ tuổi từ 20 đến 26; chiều cao từ 158 cm đến 175 cm;
- Nam tuổi từ 20 đến 28; chiều cao từ 165 đến 182 cm,
- Cân nặng phù hợp với chiều cao
- Tốt nghiệp từ Phổ thông trung học trở lên; ưu tiên tốt nghiệp Trung
cấp, cao đẳng, Đại học
- Sức khỏe: Đạt yêu cầu về sức khỏe của tiếp viên;
- Lý lịch rõ ràng;
- Ngoại hình cân đối; kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, phù hợp với nghề
dịch vụ;
- Tiếng Anh: TOEIC tối thiểu 550 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL paper
(500), TOEFL ibt (61), TOEFL cbt (173), IELTS (5.0).
- Ưu tiên ứng viên có bằng ngoại ngữ 2 (Pháp, Đức, Nga, Nhật, Hàn,
Hoa).
* Đối với các ứng viên đã là tiếp viên của Vietnam Airlines:
- Không quá 35 tuổi;
- Các tiêu chuẩn khác áp dụng như tiêu chuẩn ứng viên mới;
- Nghỉ việc vì lý do cá nhân.
* Đối với các ứng viên là tiếp viên của các hãng hàng không khác:
- Có 03 năm kinh nghiệm trở lên;
- Không quá 30 tuổi
- Các tiêu chuẩn khác áp dụng như tiêu chuẩn ứng viên mới.
2. Hồ sơ dự tuyển
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- Giấy khai sinh;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học và Trung học chuyên
nghiệp/Cao đẳng/Đại học nếu có;
- Phiếu điểm kiểm tra tiếng Anh TOEIC hoặc chứng chỉ IELTS,
TOEFL còn giá trị (trong vòng 02 năm) do Toeic Vietnam (IIG), Viện khảo
thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS), IDP Education, Hội đồng Anh (British Council)
cấp;

- 04 ảnh màu 4 x 6 cm và 01 ảnh màu toàn thân 12 x 15 cm.
3. Tiếp nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp: Sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 14h00
– 16h30 các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu
- Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở Đoàn Tiếp Viên Vietnam Airlines
+ Hà Nội: 200 Nguyễn Sơn - Phường Bồ Đề - Q. Long Biên - TP. Hà
Nội
+ Tp.HCM: 115 Hồng Hà - Phường 2 - Q. Tân Bình - TP.HCM
Hoặc nộp hồ sơ online: tuyendung.crew@vietnamairlines.com
- Lịch thi tuyển: Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines sẽ thông báo cụ thể
đến từng ứng viên.
- Giải đáp thắc mắc:
+ ĐT liên lạc tại Hà Nội: 04 3 8729 052
+ ĐT liên lạc tại Tp.HCM: 08 3 84 88 377
Vietnam Airlines rất mong được hợp tác với quý trường.
Xin trân trọng cảm ơn!

