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TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CẦN THƠ  

 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG  

 
 Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cần tuyển dụng lao động vào 

các vị trí sau: 

* Chức danh 1: Nhân viên Phục vụ hành khách 

* Chức danh 2: Nhân viên Cân bằng trọng tải & Hướng dẫn chất xếp 

* Chức danh 3: Nhân viên Lái xe & Vận hành trang thiết bị mặt đất 

* Chức danh 4: Nhân viên An ninh soi chiếu 

* Chức danh 5: Nhân viên An ninh kiểm soát 

 
 YÊU CẦU TUYỂN DỤNG: 

I. Chức danh 1: Nhân viên Phục vụ hành khách: 
1. Mô tả công việc: 

- Thực hiện làm thủ tục (check-in) hàng không cho hành khách, thủ tục giao 
nhận hành lý. 

- Nhận và xử lý các thông tin về hành khách và hành lý của chuyến bay đi, đến 
và chuyển tiếp. 

- Thực hiện quy trình đón và hướng dẫn hành khách đến và đi. 

- Phục vụ hành khách đặc biệt, hành khách cần sự giúp đỡ nếu có yêu cầu. 

- Phối hợp với Đại diện hãng hàng không thực hiện quy trình tìm kiếm và xử 
lý các trường hợp hành lý thất lạc, bất thường. 

- Cung cấp thông tin trợ giúp và hướng dẫn hành khách. 

2. Yêu cầu: 

- Công dân Việt Nam có nhân thân tốt; không tiền án, tiền sự;  

- Nam tuổi từ 18 đến 30, chiều cao ≥ 1m68. 

- Nữ tuổi từ 18 đến 30, chiều cao ≥ 1m58.  



2/6 
 

- Tốt nghiệp Phổ thông Trung học trở lên; 

- Tiếng Anh: TOEIC 450 (hoặc TOEFL paper 450, TOEFL CBT 133, TOEFL 
iBT 46, IELTS 4.0) hoặc tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh; 

- Tin học: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng; 

- Tính cách nhanh nhẹn, khả năng truyền đạt và giao tiếp tốt; yêu thích công 
việc phục vụ mặt đất; 

- Sức khỏe tốt, không có khuyết tật về hình thể, không có hình xăm, không 
liên quan đến ma túy; 

- Chịu được áp lực cao trong công việc, làm việc theo ca kíp (ngày và đêm); 

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Học viện Hàng không chuyên ngành Phục vụ hành 
khách; ứng viên biết thêm ngoại ngữ khác (Trung, Nga, Nhật, Hàn); 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
 

II. Chức danh 2: Nhân viên Cân bằng trọng tải & Hướng dẫn chất xếp: 
1. Mô tả công việc: 

- Lập kế hoạch chất tải, dự tính trọng tải và cân bằng trọng tải cho máy bay. 

- Lập các chương trình chất xếp hàng hóa, hành lý cho chuyến bay đi. 

- Lập các bản Hướng dẫn chất tải – thùng mâm cho các chuyến bay đi. 

- Hướng dẫn và kiểm tra công tác chất xếp hành lý, hàng hóa, thùng mâm 
lên/xuống máy bay theo bản Hướng dẫn chất tải đảm bảo an toàn chính xác. 

- Hoàn thành và kiểm tra bảng tải theo bảng hướng dẫn chất xếp và các tài liệu 
quy định. 

- Chuẩn bị, quản lý và cung cấp theo nhu cầu hoạt động về hồ sơ, biểu mẫu, tài 
liệu liên quan công tác phục vụ bay. 

- Nhận và chuyển các điện văn theo quy định về công tác vận chuyển hàng 
không, nhập số liệu vận chuyển, làm báo cáo hàng ngày. 

2. Yêu cầu: 

- Công dân Việt Nam có nhân thân tốt; không tiền án, tiền sự;  

- Nam tuổi từ 18 đến 30, chiều cao ≥ 1m68. 

- Tốt nghiệp Phổ thông Trung học trở lên; 

- Tiếng Anh: TOEIC ≥ 500 điểm hoặc (TOEFL/iBT ≥ 55, TOEFL/CBT ≥ 165, 
TOEFL/PBT ≥ 500, IELTS ≥ 5.0) hoặc tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ chuyên ngành 
tiếng Anh; 
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- Tin học: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng; 

- Tính cách nhanh nhẹn, khả năng truyền đạt và giao tiếp tốt; yêu thích công 
việc phục vụ mặt đất; 

- Sức khỏe tốt, không có khuyết tật về hình thể, không có hình xăm, không 
liên quan đến ma túy; 

- Chịu được áp lực cao trong công việc, làm việc theo ca kíp (ngày và đêm); 

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Học viện Hàng không, chuyên ngành vận chuyển 
thương mại, có năng khiếu về toán học, tính toán chính xác các con số bằng thủ công; ứng 
viên biết thêm ngoại ngữ khác (Trung, Nga, Nhật, Hàn). 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
   

III. Chức danh 3: Nhân viên Lái xe & Vận hành trang thiết bị mặt đất 
1. Mô tả công việc: 

- Trực tiếp tham gia vận hành các phương tiện trang thiết bị phục vụ hoạt động 
bay, phục vụ hành khách đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

- Vận hành xe cứu hỏa, các phương tiện chữa cháy khi xảy ra cháy nổ tại đơn vị. 

- Thực hiện các công việc phục vụ cho công tác vận hành, bảo quản và sử 
dụng trang thiết bị kỹ thuật mặt đất đúng theo quy định. 

- Đề cao tinh thần phòng chống cháy nổ và tham gia triển khai chữa cháy tàu 
bay, vật kiến trúc theo phương án khi có xảy ra cháy nổ. 

2. Yêu cầu: 

-  Nam công dân Việt Nam có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự; tuổi không 
quá 35, chiều cao ≥ 1m60. 

-  Tốt nghiệp Phổ thông trung học trở lên. 

- Tiếng Anh tối thiểu chứng chỉ TOEIC từ 300 điểm trở lên hoặc các chứng 
chỉ khác tương đương; 

-  Giấy phép lái xe dấu C trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lái xe chuyên 
nghiệp và có hiểu biết về sửa chữa ô tô, ưu tiên giấy phép lái xe dấu E. 

-  Tính cách nhanh nhẹn, khả năng truyền đạt và giao tiếp tốt. 

-  Sức khỏe tốt, không có khuyết tật về hình thể, không có hình xăm, không 
liên quan đến ma túy. 

-  Chịu được áp lực cao trong công việc, làm việc theo ca kíp (ngày và đêm). 
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IV. Chức danh 4: Nhân viên An ninh soi chiếu 
1. Mô tả công việc: 

- Thực hiện công tác soi chiếu an ninh đối với hành khách, hành lý, hàng hóa. 

- Đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa phải được soi chiếu đúng theo 
quy định, quy trình, nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đấu tranh có 
hiệu quả với các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, 
bảo vệ an toàn cho tàu bay, hành khách, tổ bay và những người dưới mặt đất.  

- Giám sát, hướng dẫn khách làm thủ tục kiểm tra an ninh. 

- Vận hành các thiết bị kiểm tra an ninh, kiểm tra an ninh hành khách, hành lý, 
hàng hóa trước khi vào phòng cách ly và tàu bay. 

- Xử lý những trường hợp vi phạm quy định an ninh hàng không theo chức 
năng thẩm quyền. 

2. Yêu cầu: 

- Công dân Việt Nam có nhân thân tốt; không tiền án, tiền sự;  

- Nam tuổi từ 18 đến 30, chiều cao ≥ 1m68. 

- Nữ tuổi từ 18 đến 30, chiều cao ≥ 1m58. 

- Tốt nghiệp Phổ thông Trung học trở lên; 

- Tiếng Anh: TOEIC 450 (hoặc TOEFL paper 450, TOEFL CBT 133, TOEFL 
iBT 46, IELTS 4.0); 

- Tin học trình độ A; 

- Ưu tiên ứng viên là công an, bộ đội xuất ngũ hoặc ứng viên đã tốt nghiệp tại 
Học viện Hàng không chuyên ngành An ninh soi chiếu. 

- Sức khỏe tốt, không có khuyết tật về hình thể, không có hình xăm, không 
liên quan đến ma túy. 

- Chịu được áp lực cao trong công việc, làm việc theo ca kíp (ngày và đêm). 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
 

V. Chức danh 5: Nhân viên An ninh kiểm soát  
1. Mô tả công việc: 

- Thực hiện công tác kiểm soát an ninh an toàn hàng không, đảm bảo an ninh 
trật tự của cảng hàng không. 

- Đảm bảo an ninh, an toàn cho cảng hàng không. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn 
chặn kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt 



5/6 
 

động hàng không dân dụng, bảo vệ an toàn cho tàu bay, hành khách, tổ bay và những 
người dưới mặt đất. 

- Giám sát an ninh tại các khu vực hạn chế; duy trì trật tự khu vực công cộng 
Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.  

- Canh gác, bảo vệ tài sản, trang thiết bị kỹ thuật của Cảng hàng không quốc tế 
Cần Thơ. 

2. Yêu cầu: 

- Công dân Việt Nam có nhân thân tốt; không tiền án, tiền sự;  

- Nam tuổi từ 18 đến 30, chiều cao ≥ 1m68. 

- Tốt nghiệp Phổ thông Trung học trở lên; 

- Tiếng Anh tối thiểu chứng chỉ TOEIC từ 400 điểm trở lên hoặc các chứng 
chỉ khác tương đương; 

- Tin học trình độ A; 

- Ưu tiên ứng viên là công an, bộ đội xuất ngũ hoặc ứng viên đã tốt nghiệp tại 
Học viện Hàng không chuyên ngành An ninh hàng không. 

- Sức khỏe tốt, không có khuyết tật về hình thể, không có hình xăm, không 
liên quan đến ma túy. 

- Chịu được áp lực cao trong công việc, làm việc theo ca kíp (ngày và đêm). 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. 
 

 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC CHỨC DANH: 
- Công dân Việt Nam có nhân thân tốt; không tiền án, tiền sự. 

- Sức khỏe tốt, không liên quan đến ma túy. 

- Chịu được áp lực cao trong công việc, làm việc theo ca kíp (ngày và đêm). 

- Có hồ sơ dự tuyển hợp lệ. 

- Không tuyển dụng người say tàu, xe, máy bay. 

- Có khả năng làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (mưa, nắng, làm 
việc ban đêm, làm việc theo ca…). 

- Có tinh thần làm việc cẩn thận, có trách nhiệm, hòa đồng với tập thể. 

- Ưu tiên ứng viên có các năng khiếu như: thể thao, văn nghệ, hoạt động 
phong trào đoàn thể, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm… 

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực được tuyển dụng. 
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- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu tại TP. Cần Thơ và các tỉnh Đồng Bằng Sông 
Cửu Long. 

 
 HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM: 

- Đơn xin dự tuyển ghi rõ chức danh xin dự tuyển, quá trình công tác bản thân 
(nếu có). 

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa phương (trong 
thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ); 

- Giấy khám sức khỏe do các cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 
03 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ); 

- Giấy xác nhận của Công an nơi thường trú về nhân thân, hạnh kiểm (trong 
thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ). 

- Phiếu lý lịch tư pháp bản chính (phiếu số 1 theo Thông tư số 13/2011/TT-
BTP) trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (nếu chưa có thì có thể nộp giấy 
hẹn lấy phiếu tư pháp);  

- Bản sao (công chứng) giấy khai sinh, các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có 
liên quan, chứng minh nhân dân, hộ khẩu (trong thời hạn không quá 03 tháng tính từ 
ngày nộp hồ sơ); 

- 02 ảnh màu 4x6, phông trắng. 
 

 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ: 

- Nhận hồ sơ từ ngày 04/5/2022 cho đến hết ngày 18/5/2022 tại Văn phòng 
Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ - số 179B Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận 
Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.  

- Điện thoại liên hệ: 0292. 3844301 gặp Phương Thúy – Tổ Hành chính – 
Tổng hợp. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

+ Sáng từ 8h30 đến 11h30; 

+ Chiều từ 13h30 đến 17h00. 

(Ứng viên trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ vào ngày thứ bảy và chủ nhật). 
 


