DANH MỤC VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ THỰC HÀNH KẾ TOÁN

STT

Mô tả nội dung công

Địa điểm

Thời gian

Yêu cầu công việc-mức lương

việc

Số

Giáo viên

lượng

giới thiệu

sinh
viên
1

Làm các khâu trong Xưởng may gia công Long Vào các thời -Yêu cầu: sinh viên chăm chỉ, thật 05

Bùi

quy trình may công Mai -Số nhà 24- Tổ 2- gian sinh viên thà

Dâu

nghiệp:

Phường Xuân Khanh- Sơn có thể làm

-Tiền công: tính theo đầu công

- Nhặt chỉ

Tây -HN

việc như sau:

- Là quần áo

+ Nhặt chỉ: 300 đồng /1 sản phẩm

- Gập quần áo

+ Là quần áo: 300 đồng /1 sản

- Đóng gói quần áo

phẩm

Thị

+ Gậpquần áo: 300 đồng /1 sản
phẩm
+ Đóng gói quần áo: 300 đồng /1
sản phẩm
2

Dọn dẹp nhà cửa

Tổ dân phố 4, Xuân
Khanh, Sơn Tây

1 ngày

Yêu cầu: Lao động phổ thông, có
sức khỏe tốt, thật thà

01

Bùi
Dâu

Thị

Tiền công: 2 tuần/1 lần,
100.000đ/lần

3

Đưa, đón học sinh

Xuân Khanh, Sơn Tây

mầm non, cấp 1

Đưa đón hàng Yêu cầu: Lao động phổ thông, có
ngày sáng

sức khỏe tốt, thật thà, yêu trẻ

6h45 chiều

Tiền công: theo thỏa thuận

01

Bùi

Thị

Dâu

đón về 16h
15
4

5

Thợ mộc, thợ sơn, thợ

Cửa hàng đồ gỗ Tưởng

Theo thỏa

Yêu cầu: Lao động phổ thông, có

đánh giấy giáp

Hà - Số nhà 32 – tổ 23-

thuận

sức khỏe tốt, chịu được áp lực

Xuân Khanh – Sơn Tây –

công việc.

Hà Nội

Tiền công: 35.000đ/ 04h

01

Nguyễn
Thị Thùy
Linh

Công nhân lắp ráp

Công ty TNHH

Làm kíp

Yêu cầu: Lao động phổ thông, có

linh kiện điện tử

Manpower (Khu công

6h/kíp

sức khỏe tốt, chịu được áp lực

Thị Thùy

nghệ cao Hòa Lạc, có xe

công việc, có thể làm được kíp

Linh

đưa đón từ Xuân Khanh)

đêm
Tiền công: 130.000 đ/ Kíp

10

Nguyễn

6

Trông quán Internet –

Quán nét Quân – Phương

Ca sáng: 6h-

Giám sát, quản lý tài

- Số nhà 18- Tổ 25-

12h

- Yêu cầu: chăm chỉ, thật thà

sản, vệ sinh quán, máy

Phường Xuân Khanh-

Ca chiều

- Tiền công: tính theo tháng

móc, thu tiền.

Sơn Tây -HN

12h-18h

Làm 1 ca 1 ngày 750k/tháng.

03

Nguyễn
Thu Dung

Ca nào bận có thể đổi ca cho nhau
7

Dọn dẹp nhà cửa

Xuân Khanh, Sơn Tây

Yêu cầu: Lao động phổ thông, có

1 ngày

01

sức khỏe tốt, thật thà

Nguyễn
Thu Dung

Tiền công: 2 tuần/1 lần,
100.000đ/lần/ngày

8

Ship hàng và đóng gói

Xuân Khanh, Sơn Tây

hàng

Theo thỏa

Yêu cầu: Lao động phổ thông, có

thuận

sức khỏe tốt, thật thà, khéo léo

01

Nguyễn
Thu Dung

Có phương tiện đi lại
Tiền công: theo thỏa thuận

9

Công nhân cơ khí: Thợ Phường Xuân Khanh, Sơn Toàn thời

Yêu cầu: Lao động phổ thông

phụ, Gò hàn, cắt….

hoặc biết cơ bản về cơ khí. Có sức

Tây, Hà Nội

gian hoặc có

thể thỏa thuận khỏe tốt, thật thà, chăm chỉ. Có
nếu là Sinh
viên

thể đi xa


Mức lương: Theo thỏa thuận

03

Đặng Thị
Minh Loan

10

Kế toán viên- kiêm

Hợp tác xã chăn nuôi

hành chính

Xuân Khanh – Phường
Xuân Khanh - Sơn Tây,
HN

11

12

Thợ gội đầu

Toàn thời

Yêu cầu:
gian hoặc có  + Sức khỏe tốt, trung thực, chăm
chỉ, cẩn thận.
thể thỏa thuận
 + Tốt nghiệp trung cấp trở lên
nếu là Sinh  + Chấp nhận sinh viên đang học
năm 3,4, mới ra trường, chưa có
viên
kinh nghiệm;
 Mức lương: Theo thỏa thuận

Quán Salon tóc Linh Theo



thà, khéo léo

Sơn Tây, HN

-Tiền công: theo thỏa thuận

ty

bảo

Manulife- Tự do tìm gian sinh viên tốt, hoạt bát, chăm chỉ, thật thà, có
có thể làm

Đặng Thị
Minh Loan

hiểm Vào các thời -Yêu cầu: sinh viên có ngoại hình 05

khách hàng

Đặng Thị
Minh Loan

thỏa -Yêu cầu: Hoạt bát, chăm chỉ, thật 01

Hương - Xuân Khanh, thuận
Bán bảo hiểm Manulife Công

01

Nguyễn
Thị Thanh

phương tiện đi lại

Hiên

-Tiền công: theo doanh số
13

Công nhân cơ khí

Thạch xá, Thạch Thất, Hà

Theo thỏa

Yêu cầu: Lao động phổ thông, có

Nội

thuận

sức khỏe tốt, thật thà, chăm chỉ

Thị

Mức lương: Theo thỏa thuận

Phương

05

Nguyễn

Thuý

14

Nhân viên phục vụ: Nhà hàng Baly
(Sơn Lộc, Sơn Tây, HN)
Ghi thực đơn, mang đồ

6h/ngày




ăn uống ra bàn, dọn bàn,



thực hiện các yêu cầu bổ



sung đồ ăn của khách



Yêu cầu:
+ Sức khỏe tốt, trung thực, chăm
chỉ, cẩn thận.
+ Tốt nghiệp THCS trở lên
Mức lương: 60.000 đ/ngày
(Chưa tính thưởng hàng tháng)

1

Yêu cầu:
+ Sức khỏe tốt, trung thực, chăm
chỉ, cẩn thận.
+ Tốt nghiệp THCS trở lên
Mức lương: 50.000 đ/ngày

1

Yêu cầu:
+ Sức khỏe tốt, trung thực, chăm
chỉ, cẩn thận.
+ Tốt nghiệp THPT trở lên
Mức lương: Theo thỏa thuận

1

Nguyễn
Thị Huyền
Trang

hàng, thực hiện các yêu
cầu dọn dẹp khác khi
không có khách.
15

Nhân viên bán hàng
Ghi giá bán vào quần áo,
trông cửa hàng, bán
hàng, ghi số lượng hàng
hóa bán ra trong ngày.

Cửa hàng quần áo
BODY
(Ngô Quyền, Sơn Tây,
HN)

6h/ngày






Nguyễn
Thị Huyền
Trang



16

Nhân viên bán hàng
Giới thiệu sản phẩm cho
khách hàng, bán lẻ cho
khách, ghi đơn hàng,
nhập vào phần mềm số
lượng hàng hóa nhập,
bán ra.

Công ty TNHH XD và
SX Thép Toàn Phát
Võng Xuyên, Phúc
Thọ, HN

5h/ngày






Nguyễn
Thị Huyền
Trang

17

Đi giao nước sạch

Công ty TNHH VivuSta

2-4h/ngày

Yêu cầu: chăm chỉ, thật thà, sức

đóng chai

531 Đường Phúc Diễn,

Theo thỏa

khỏe tốt.

Nam Từ Liêm – Hà Nội

thuận

Có phương tiện đi lại

07

Đỗ Thị
Hằng

Tiền công: Thỏa thuận với thời
gian làn việc
18

Bán tín dụng cho vay

Công ty tài chính

Không bắt

Yêu cầu: chăm chỉ, thật thà, sức

cty bảo hiểm

Fudentia Số 2, Duy Tân ,

buộc thời

khỏe tốt. giao tiếp tốt, quan hẹ

Cầu giấy, Hà Nội

gian

rộng

07

Đỗ Thị
Hằng

- Tiền công: Thỏa thuận theo tìm
kiếm được hợp đồng
55

