
A. GIỚI THIỆU VỀ REDSUN-ITI 

Được thành lập từ tháng 02 năm 2008, đến nay công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế Mặt Trời 

Đỏ (Redsun-ITI Corporation) đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực ẩm thực tại 

Việt Nam. 

Sau hơn 8 năm phát triển, Redsun-ITI đã khẳng định được vị trí top đầu trong lĩnh vực ẩm thực với hơn 

10 thương hiệu lớn như: King BBQ, ThaiExpress, Seoul Garden, Capricciosa,… 

Sắp tới, công ty sẽ cho ra đời thêm nhiều thương hiệu ẩm thực trung và cao cấp với mô hình ẩm thực 

mới đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng. 

Với hơn 80 nhà hàng trên toàn quốc, Redsun-ITI đã, đang và luôn cam kết sẽ đem tới cho quý khách 

những thương hiệu ẩm thực cao cấp, các chuỗi nhà hàng sang trọng, những món ăn tuyệt hảo và dịch vụ 

đẳng cấp. 

Để xây dựng được những thương hiệu ẩm thực nổi tiếng, lớn mạnh, Redsun-ITI đã xây dựng một đội 

ngũ nhân sự hùng hậu với hơn 4000 nhân viên làm việc và hoạt động chuyên nghiệp tại Hội sở và tại các 

nhà hàng tại Hà Nội, tp.Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Với tinh thần “Cân đối hài hoà 

giữa các lợi ích của Xã hội – Cổ đông – Cộng đồng”, Redsun-ITI đã trở thành mái nhà chung dành cho 

những người đam mê ẩm thực cao cấp,phong cách làm việc chuyên nghiệp, đầy trách nhiệm và sáng tạo. 

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty hoạt động đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng cao cấp và khẳng 

định được thương hiệu vững chắc trong và ngoài nước. Chúng tôi chú trọng quan tâm đến tài nguyên nhân 

lực trong tổ chức nên không ngừng tìm kiếm và tuyển dụng những ứng viên sở hữu niềm đam mê nghề 

nghiệp, tinh thần đương đầu thử thách, cùng gia đình chúng tôi vượt qua mọi khó khăn trong bước đường 

kinh doanh. Công ty chúng tôi đánh giá cao sự nhiệt tình, tinh thần ham học hỏi và cầu tiến của nhân viên. 

Đến làm việc với chúng tôi, các bạn sẽ được làm việc với mức lương hấp dẫn và các cơ hội thăng tiến 

tùy theo năng lực. 

Do nhu cầu mở rộng thương hiệu, đây được xem là một cơ hội lớn cho các bạn sinh viên có nhu cầu vừa 

học vừa làm, mong muốn kiếm thêm thu nhập cho bản thân bằng một công việc bán thời gian. Ở đây, các 

bạn sẽ được trải nghiệm bản thân, tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc thực tế. Hơn thế nữa, những bạn sinh 

viên học chuyên ngành Quản trị nhà hàng hoàn toàn có khả năng phát triển bản thân về lĩnh vực học của 

mình qua các vị trí làm việc toàn thời gian và rất nhiều các cơ hội thăng tiến khác khi các bạn gắng bó với 

Redsun trong thời gian dài.   



B. CÁC THƢƠNG HIỆU: 

 

 

   

     SEOUL GARDEN KING BBQ BUFFET  KING BBQ ALACARTE 

 

 

  

 

   THAI EXPRESS  HOTPOT STORY   TASAKI BBQ    

 

 

                    

    KHAOLAO       BUK BUK  

 

 

            

    SUSHI KEI    DOLPAN SAM   

        

 



C. MỘT VÀI HÌNH ẢNH THAM KHẢO: 

 

Thực khách dùng bữa tại nhà hàngThái Expres 

 

Quang cảnh ngày khai trƣơng nhà hàng Seoul Garden Vincom B 

 

 

Thực khách dùng bữa tại nhà hàng Hotpot Story 



Một góc không gian nhà hàng King BBQ Alacarte và King BBQ Buffet.

 

Lễ tân nhà hàng King BBQ Buffet đang tƣơi cƣời chào đón khách. 

 

Một góc trƣng bày quầy Buffet ở King BBQ Buffet Lê Văn Sỹ

   



 

Đội ngũ đầu bếp của nhà hàng Sushi Kei đang chuẩn bị món ăn phục vụ khách. 

 

Hình ảnh các anh chị trong Ban Quản Lý nhà hàng. 

 

Một bữa tiệc của khách hàng đƣợc tổ chức ở nhà hàng BUK BUK Lê Văn Sỹ 



D. CƠ HỘI VIỆC LÀM: 

I. DÀNH CHO SINH VIÊN LÀM VIỆC BÁN THỜI GIAN: 

 Các vị trí: Nhân viên phục vụ, lễ tân, thu ngân, pha chế, phụ bếp. 

1. Đối tượng: Tất cả các bạn sinh viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm. 

2. Lương + phụ cấp: 18.000/giờ + Tiền Tips 

3. Thời gian làm việc: 5 đến 7h/ngày, linh động, phù hợp với giờ học trên lớp. 

4. Cơ hội phát triển: Sau 1 thời gian gắn bó với Redsun, các bạn sẽ được xem xét trở thành nhân 

viên toàn thời gian. Mở ra các cơ hội việc làm mới. 

II. DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP: 

1. Đối tượng: Các sinh viên chuyên ngành Quản trị nhà hàng có nhu cầu thực tập. 

2. Lương + phụ cấp: 18.000/giờ + Tiền Tips 

3. Thời gian làm việc: 5 đến 7h/ngày, linh động, phù hợp với giờ học trên lớp 

4. Sau khi hoàn tất 300 giờ thực tập, Redsun sẽ cấp giấy xác nhận hoàn tất thực tập để sinh 

viên có thể quay lại trường tiếp tục hoàn tất các thủ tục tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nếu sinh 

viên vẫn muốn tiếp tục gắn bó làm việc với Redsun, có thể tham khảo trong mục III. 

III. DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH, CÓ ĐAM MÊ VỚI QUẢN TRỊ NHÀ 

HÀNG, và SINH VIÊN CÓ NHU CẦU LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN (CHỈ TUYỂN 

SINH VIÊN NĂM CUỐI): 

Các vị trí:  - Nhân viên phục vụ, lễ tân, thu ngân, pha chế, phụ bếp toàn thời gian. 

1. Đối tượng: Tất cả các bạn sinh viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm toàn thời gian, đặc biệt là 

các bạn sinh viên chuyên ngành và có đam mê với ngành quản trị nhà hàng. 

*** Lưu ý: chỉ nhận ứng tuyển của các bạn sinh viên năm cuối do nhà trường giới thiệu. 

2. Lương + phụ cấp:  - 4.020.000 + Phụ cấp ăn uống (22.000/ca làm việc) + tiền Tips 

 - Riêng vị trí thu ngân: 4.220.000 + Phụ cấp ăn uống (22.000/ca làm việc) 

+ tiền Tips 

3. Thời gian làm việc: Theo ca, 8 tiếng/ngày, nghỉ 01 ngày/tuần (hạn chế nghỉ thứ Bảy/CN và 

ngày Lễ/Tết) 

4. Cơ hội phát triển: Các bạn sẽ được xem xét thăng tiến tùy theo năng lực cho các vị trí: Tổ 

trưởng nhà hàng, Giám sát nhà hàng và Quản lý nhà hàng với các yêu cầu sau: 

- Là sinh viên có sự giới thiệu của nhà trường. 

- Có thời gian hơn 1 năm gắn bó với Redsun. 

IV. LIÊN HỆ: 

1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Lầu 8 – Số 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM (Tòa nhà HDTC) 



2. Gửi Đơn xin việc qua Email: phi.lehangoc@redsun-iti.vn với tiêu đề : "Vị trí ứng tuyển - Họ 

và tên – Quận đang sinh sống" 

3. Nhắn tin ứng tuyển theo cú pháp : "Vị trí ứng tuyển - Họ và tên - SĐT" gửi đến số 

01213.567.379 (Anh Phi) 

4. Các bạn có thể ứng tuyển online và tìm hiểu thêm thông tin các vị trí việc làm khác qua trang 

Facebook của Redsun:  

Page thông tin tuyển dụng: https://www.facebook.com/redsun.iti.6868 

Trang cá nhân: https://www.facebook.com/tuyendungmattroido 
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