ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
MÃ TRƯỜNG: CDD0130
Mã
TT
Ngành đào tạo
ngành

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Tiêu chí
xét tuyển

I. HỆ CAO ĐẲNG
1

Quản trị
khách sạn

6810201

2

Kỹ thuật
chế biến món ăn

6810207

3

Quản trị dịch vụ
du lịch và lữ hành

6810101

4

Kế toán

6340301

5

Quản trị
kinh doanh

6340404

6

Tiếng Anh

6220206

7

Phiên dịch
Tiếng Anh
thương mại

Nhân viên các bộ phận: Bàn, lễ tân, buồng, đặt phòng, tồng đài,
thu ngân, pha chế, hành lý, tư vấn thông tin; Trưởng, phó ca
làm việc, quản lý các bộ phận trong nhà hàng, khách sạn.
Nhân viên sơ chế, chế biến trực tiếp, thợ nấu chính, nhân viên
thu mua thực phẩm, bảo quản thực phẩm, nhân viên phục vụ
trong nhà bếp, có cơ hội trở thành trưởng, phó ca, tổ trưởng, tổ
phó các bộ phận bếp.
Nhân viên kinh doanh trong các công ty du lịch và công ty lữ
hành; Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên Marketing, điều hành
tour, nhân viên phòng vé, chăm sóc khách hàng.
Thu ngân, thủ quỹ, thủ kho, kế toán tiền lương và BHXH, kế
toán thanh toán, kế toán thương mại dịch vụ, kế toán thuế, kế
toán tổng hợp trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tổ
chức kinh tế- xã hội, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Nhân viên kinh doanh, bán hàng,thủ kho, cung ứng và giao
nhận vật tư, nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng, tiếp
thị, quảng bá và phát triển sản phẩm, trưởng phó các bộ phận
kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhân viên, thư ký văn phòng cho các công ty có đối tác nước Tốt nghiệp
ngoài, nhân viên thương vụ tại sân bay, lễ tân khách sạn hoặc
THPT
công ty có người nước ngoài, nhân viên phòng hợp tác quốc tế.
Giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học và Trung học cơ sở
sau khi có Chứng chỉ sư phạm.

6220202

Thông dịch viên trong lĩnh vực thương mại, thư ký văn phòng,
tiếp tân khách sạn hoặc công ty, nhân viên văn phòng, nhân
viên phòng hợp tác quốc tế, nhân viên làm việc trong các ngành
thương mại và dịch vụ.

8

Phiên dịch
Tiếng Anh du lịch

6220203

Thông dịch viên trong lĩnh vực du lịch, Thư ký văn phòng, tiếp
tân khách sạn hoặc công ty, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên
văn phòng, nhân viên phòng hợp tác quốc tế, nhân viên làm
việc trong các ngành dịch vụ du lịch.

9

Kinh doanh
thương mại

6340101

10

Thương mại
điện tử

6340122

Nhân viên bán hàng, cung ứng, giao nhận vận tải hàng hóa; Nhân
viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ khách hàng; Trưởng phó
các bộ phận bán hàng.
Nhân viên thiết kế, quản lý website bán hàng, nhân viên các bộ
phận: truyền thông kinh doanh trực tuyến, tiếp nhận đơn hàng,
xử lý đơn hàng, giao nhận, hậu cần, thanh toán trong thương
mại điện tử; Trưởng, phó bộ phận kinh doanh trong các doanh
nghiệp thương mại điện tử…

II. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
1

Kỹ thuật chế biến
món ăn

5810207

Nhân viên sơ chế, trực tiếp chế biến, thợ nấu chính trong bộ Tốt nghiệp
phận bếp.
THPT

