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BẢNG GIÁ ĐĂNG  TIN TUYỂN DỤNG TRÊN WEBSITE WWW.HOTELJOB.VN 

(Bảng giá áp dụng đến 31/12/2021 và chưa bao gồm VAT, Đơn giá x1000VND) 

 

A . BẢNG GIÁ ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG ĐĂNG KHÔNG HẠN CHẾ SỐ TIN 

QUYỀN LỢI 

GIAN TUYỂN DỤNG 

Deluxe 

+ 
VIP 

VIP 

+ 
Chuỗi 

Super 

VIP 

Super 

  VIP + 

Phí dịch vụ 1 tháng  1.500 2.500 3.750 5.000 8.900 13.350 

Phí dịch vụ 3 tháng  4.050 6.000 9.000 12.000 18.900 28.350 

Phí dịch vụ 6 tháng  7.200 9.600 14.400 19.200 31.800 47.700 

Phí dịch vụ 12 tháng  10.800 15.000 22.500 30.000 46.800 70.200 

Ưu tiên hiển thị và kết quả tìm kiếm trên web 

và APP Hoteljob.vn 

Ưu tiên 

3 

Ưu tiên  

2 

Ưu tiên  

1 

Được chọn chế độ làm mới tự động 24h/lần 12h/ lần 6h/ lần 

Tiền Khuyến Mại vào tài khoản để tra cứu hồ 

sơ ứng viên trên Hoteljob.vn 100% 50% 100% 50% 50% 100% 

Sở hữu gian tuyển dụng riêng đăng tuyển 

không hạn chế các vị trí, số lượng tin       

Hiển thị tại Tin, Gian tuyển dụng Gấp, VIP 
      

Tin tuyển dụng chữ đậm và đỏ 
      

Được đăng tuyển trên các fanpage của 

hoteljob.vn       

Gửi thông báo tuyển dụng tự động đến các ứng 

viên liên quan, phù hợp vị trí tuyển       

Banner trung tâm link về gian tuyển dụng 
      

Sở hữu đến 10 gian tuyển dụng cấp 2 (gian 

deluxe) cho các đơn vị thuộc chuỗi (gian thứ 11 

trở đi + 1 triệu/ gian) 

      

Sử dụng nhiều email, phân cấp quản lý hồ sơ 

cho từng quản lý/ trưởng bộ phận 
      

Hiển thị tin tuyển dụng trên APP Hoteljob.vn        

Banner top trang chủ link về gian TD  

(số ngày/ tháng) 
     10 ngày 

Banner top trang tỉnh thành link về gian tuyển 

dụng (số ngày/ tháng)    07 ngày 07 ngày  10 ngày 

Popup trên trang chủ web Hoteljob.vn  

(số ngày/ tháng)     3 ngày 5 ngày 

Đăng bài PR về nhà tuyển dụng tại mục tin tức 

Hoteljob.vn và fanpage Nghề Khách sạn 

(Bài viết do Nhà tuyển dụng cung cấp) 

    1 bài 2 bài 

Banner top trên APP Hoteljob.vn  

(số ngày/ tháng) 
  7 ngày 10 ngày 

Banner gian tuyển dụng VIP nổi bật trên APP 

Hoteljob.vn (số ngày/ tháng) 
     10 ngày 
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B. GÓI ĐĂNG THEO TỪNG TIN TUYỂN DỤNG 
 

1.GÓI TIN ECO, DÀNH RIÊNG CHO HÀNG QUÁN, BAR, PUB, SIÊU THỊ NHỎ: 1.000.000 ĐỒNG/ TIN 

- Đăng 02 tin tuyển dụng CAO CẤP, không hạn chế sửa, làm mới. Tin nổi bật trong nhóm hàng quán nhỏ. 

- Được đăng tin lên các trang, nhóm facebook của Hoteljob. Được tặng 500.000 đồng vào tài khoản để tìm kiếm 

hồ sơ ứng viên. 

2. GÓI TIN VIP PLUS : 2.000.000 ĐỒNG / TIN  

- Được đăng 01 tin tuyển dụng VIP trên gian tuyển dụng chuỗi Santa Jobs. (Hiển thị tên nhà tuyển dụng hoặc ẩn 

danh dành riêng cho tuyển dụng nhân sự cao cấp (từ giám sát trở lên và nhóm hồ sơ hiếm: NV kinh doanh/ 

marketing, ngoại ngữ đặc thù ...) 

- Được cam kết mỗi tin/ vị trí tuyển dụng nhận được tối thiểu 10 CV. Nếu không đủ, sẽ được Hoteljob.vn hỗ trợ 

10 CV phù hợp hoặc gia hạn tin cho đến khi có đủ 10 CV. 

3. GÓI GIAN TUYỂN DỤNG GOLDEN PLUS :10.000.000 ĐỒNG / GIAN/ THÁNG  

- Mỗi nhà tuyển dụng được sở hữu 01 gian tuyển dụng VIP trên gian chuỗi Santa Jobs (Hiển thị theo tên nhà tuyển 

dụng hoặc ẩn danh dành riêng cho tuyển dụng nhân sự cao cấp (từ giám sát trở lên và nhóm hồ sơ hiếm: NV kinh 

doanh/ marketing, ngoại ngữ đặc thù ...) 

- Được đăng không hạn chế các vị trí tuyển dụng nhân sự cấp cao. 

- Được cam kết mỗi tin/ vị trí tuyển dụng nhận được tối thiểu 10 CV. Nếu không đủ, sẽ được Hoteljob.vn hỗ trợ 10 

CV phù hợp hoặc gia hạn từng tin cho đến khi có đủ 10 CV. 

C. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TRA CỨU HỒ SƠ ỨNG VIÊN HOTELJOB.VN 

 

Gói Dịch vụ Gói Hồ sơ 1 Gói Hồ sơ 2 Gói Hồ sơ 3 Gói hồ sơ 4 Gói mở 

Đơn giá 1.000.000 3.000.000 5.000.000 10.000.000 Không hạn chế 

Tặng thêm 30% 40 % 50% 60% Liên hệ 

Số tiền trong tài 

khoản trên 

Hoteljob.vn 

1.300.000 4.200.000 7.500.000 16.000.000 

 

Thời gian sử dụng 1 tháng 6 tháng 9 tháng 1 năm 
 

 

PHÍ XEM HỒ SƠ ỨNG VIÊN 

 

• Nhà tuyển dụng chỉ phải trả phí cho những hồ sơ phù hợp sau khi đã tra cứu, lựa chọn và 

xem phần thông tin liên hệ. 

• Số tiền được tự động khấu trừ dần sau mỗi lần nhà tuyển dụng tra cứu hồ sơ ứng viên theo biểu 

phí tương ứng cho từng cấp bậc hồ sơ. 

• Số tiền trong tài khoản sẽ được dùng đến khi hết hợp đồng hoặc hết số tiền trong tài khoản đó . 

      Hồ sơ Nhân viên (màu ghi) 

Nhân viên các vị trí 

       Hồ sơ Giám sát  (màu cam)       

   Trưởng ca/ Giám sát/ Trưởng BP    

     Hồ sơ Quản lý (màu đỏ)       

     Giám đốc/ Tổng giám đốc  

            Chuyên gia NN 

20,000 VND/ hồ sơ 60,000VND/ hồ sơ 200,000VND/ hồ sơ 
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D. DỊCH VỤ HUNTING (CHỈ ÁP DỤNG VỚI NHÂN SỰ CẤP QUẢN LÝ) 

 
• Cung cấp hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

• Tiếp tục sơ tuyển, phỏng vấn lần đầu, hỗ trợ đàm phán… 

• Chỉ thu phí đối với ứng viên trúng tuyển. Bảo hành 2 tháng thử việc nếu chưa phù hợp sẽ được đổi 1 lần. 

• Mức phí ưu đãi: chỉ bằng 1,5 tháng lương của ứng viên được tuyển dụng. 

 

E. BANNER TOP 
 

BANNER TOP TẠI TRANG CHỦ 

Quyền lợi  
Thời gian  

 

ĐƠN GIÁ(VNĐ) 

 

 

- Banner Top tại trang chủ trên kích thước 1516 x 400px 

 

- Banner trung tâm link về gian tuyển dụng gian 315 x 130 px 

 

- Pop up trên trang chủ thời gian 3 ngày/ tháng kích thước 300 x 300 px ( 

áp dụng cho gói 30 ngày trở lên) 

 

- Sử dụng nhiều email nhận hồ sơ ứng viên 

 

- Bài viết quảng cáo trên Hoteljob.vn 1 bài / tháng  

( tối thiểu sử dụng dịch vụ 1 tháng ) 

 

- Tăng mạnh cơ hội tiếp cận ứng viên tại từng tỉnh/ địa phương nhà tuyển 

dụng muốn tìm kiếm: 100% ứng viên biết đến tin/ gian tuyển dụng. 

10 ngày 

 
5.000.000 

15 ngày 

 
7.000.000 

20 ngày  

 
8.000.000 

01 tháng 

 
10.000.000 

2 tháng 

 
18.000.000 

03 tháng 

 
24.000.000 

 

BANNER TOP TẠI TRANG TỈNH THÀNH PHỐ 

Quyền lợi  
Thời gian  

 

  ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 

 

 

 

- Banner Top tại trang chủ trên kích thước 1516 x 400px tại trang tỉnh 

thành phố ( chia sẻ 3 ) 

 

- Banner phải link về gian tuyển dụng gian 315 x 130 px 

 

- Tăng mạnh cơ hội tiếp cận ứng viên tại từng tỉnh/ địa phương nhà tuyển 

dụng muốn tìm kiếm: 100% ứng viên biết đến tin/ gian tuyển dụng 

 

10 ngày 3.000.000 

15 ngày 4.000.000 

20 ngày 5.000.000 

30 ngày 
6.000.000 

2 tháng 

 
11.000.000 

      03 tháng 

 
       15.000.000 

 

Vui lòng liên hệ Hoteljob.vn để được hỗ trợ 

Hotline / Zalo: 091 949 0330 /   Email : tuan.dangvan@hoteljob.vn 

 

mailto:tuan.dangvan@hoteljob.vn

