
L'ANGFARM được đầu tư 100% bởi công ty TNHH Quảng Thái. Đây là 

một doanh nghiệp được thành lập tại Đà Lạt vào năm 1995 với 100% 

vốn tư nhân. L’ANGFARM hiện đang là một trong những thương hiệu 

dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, bán lẻ và dịch vụ nông sản thực phẩm 

chế biến Đà Lạt, L’ANGFARM hiện tại đang hoạt động 1 cụm nhà máy 

sản xuất đóng gói và hai mô hình dịch vụ bán lẻ L’ANGFARM Store và 

L’ANGFARM Buffet với hơn 20 cửa hàng.  
 

Chúng tôi tin rằng, con người luôn là yếu tố tiên quyết trong sự phát triển của mọi công ty. 

Vì lẽ đó, L’ANGFARM luôn chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển khả 

năng con người thông qua việc tạo điều kiện học tập và môi trường làm việc tốt nhất có thể 

cho nhân viên.  

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 
THÔNG TIN CÔNG VIỆC  

• Số lượng tuyển dụng: 06 

• Thời gian làm việc: Ca cố định từ thứ hai đến Chủ Nhật (nghỉ off 1 ngày do 

quản lý sắp xếp), chính thức toàn thời gian 

o Toàn thời gian: Ca sáng 07:00 – 15:00, Ca tối 14:00 – 22:00 

• Nơi làm việc: Gian hàng L’ANGFARM Siêu thị Aeon Mall Bình Tân – Số 1 
Đường Số 17A, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM 

• Mức lương: 4.000.000 – 7.000.000 (theo hiệu quả công việc và doanh số) 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
• Thực hiện toàn bộ công việc bán hàng của L'ANGFARM Store. Đảm bảo hàng 

hoá trưng bày đẹp và đầy đủ, hình ảnh chuyên nghiệp, tư vấn bán hàng tận 

tình, khách hàng hài lòng, doanh số bán hàng cao. 

• Vệ sinh toàn bộ gian hàng, hàng hoá, công cụ dụng cụ, máy móc tài sản 

thường xuyên. Đảm bảo gian hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng, hình ảnh chuyên 

nghiệp  

• Sắp xếp hàng hoá lên kệ. Đảm bảo đúng quy định về trưng bày hàng hoá, 

tính thẩm mỹ, nhập trước xuất trước  

• Thực hiện các công việc chuẩn bị bán hàng như: Pha trà dùng thử, mời khách 

dùng thử trà. Đảm bảo đầy đủ, đúng phương pháp, tạo thiện cảm với khách 

hàng  

• Hỗ trợ khách trong suốt quá trình mua hàng. Đảm bảo tận tình, trải nghiệm 



mua sắm hoàn hảo, khách hàng hài lòng  

• Kiểm tra, bảo quản nguyên vật liệu, hàng hoá, công cụ dụng cụ, tài sản được 

công ty giao. Đảm bảo chu đáo, cẩn thận, nhập trước xuất trước  

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 
• Tuổi: 18 – 25 

• Tốt nghiệp tối thiểu: THPT trở lên 

• Có thể làm việc ngoài giờ và ngày lễ khi được yêu cầu (Có phụ cấp lương) 

• Có tinh thần học hỏi, chịu khó, nhanh nhẹn trong công việc, sức khoẻ tốt 

• Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ, chăm sóc khách hàng  

QUYỀN LỢI 
• Đóng BHXH theo quy định của pháp luật 

• Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng 

• Các khoảng thưởng hiệu quả làm việc tháng, thưởng lễ 

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp 

• Có cơ hội trở thành nhân viên bán hàng chính thức sau một thời gian gắn bó 

HỒ SƠ 
• 03 hình 3x4 

• Đơn xin việc 

• Sơ yếu lý lịch công chứng 

• CMND, bản sao công chứng 

• Sổ hộ khẩu hoặc số thường trú, bản sao công chứng 

• Giấy khám sức khoẻ 

• CV (Hồ sơ năng lực), tóm tắt quá trình học tập, làm việc 

• Các bằng cấp liên quan, bản sao công chứng 

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN 
• Gửi email CV tới địa chỉ: tuyendung@langfarmdalat.com 

• Người phụ trách tuyển dụng: Trâm(Ms.) 093.1441.995 

• Hạn chót nhận hồ sơ: 30/06/2019 


