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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------****---------- 

Số: …….. /NQLV-MIKHome   Hà Nội, ngày …tháng …năm 2019 

 

 

NỘI QUY LÀM VIỆC TẠI NHÀ MẪU  

Thời gian làm việc:  

Đối với NV Đại lý, CBNV MIK Home và CTV, Lễ tân MIK Home:  

Từ 8h00 – 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ trưa từ 12h – 13h 

I. QUY ĐỊNH CHUNG  

Trang phục, tác phong 

1. Trang phục  lịch sự; đầu tóc gọn gàng 

2. Tư thế, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; 

sử dụng ngôn ngữ hòa nhã, không nói tục 

3. Đeo, cài thẻ tên, phù hiệu, thẻ chức danh đúng quy định 

4. Không làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ làm việc 

5. Không hút thuốc, không sử dụng đồ uống có cồn, nấu nướng, ăn uống trong giờ làm việc 

6. Không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân 

trong giờ làm việc 

7. Tại vị trí làm việc ngăn nắp, gọn gàng; không trưng bày, lưu giữ, phát tán hình ảnh, nội 

dung văn hóa phẩm đồi trụy. 

 Quy định về trang phục làm việc, đối với NV Đại lý và CTV, Lễ tân MIK Home 

Khi thực hiện nhiệm vụ, phải mặc trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng, đi giầy da màu đen. 

Trang phục được quy định như sau: 

Đối với Nam 

Mặc quần âu, áo sơmi trắng hoặc áo đồng phục, sơ vin  

Không mặc quần jean, khi đi giày đen không đi tất màu trắng, không đi dép lê. 

Đối với Nữ 

Mặc quần âu hoặc chân váy (chiều dài váy tối thiểu ngang gối), áo sơmi (áo có tay) hoặc áo 

đồng phục 

Không mặc áo sát nách, váy/áo quá ngắn, áo phông hoặc quần bò, không sử dụng tất lưới, 

không đi dép lê… 
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  Quy định về trang phục đối với CBNV MIK Home  

Mặc trang phục công sở từ ngày thứ 2 – thứ 6 hàng tuần.  

Đối với ngày thứ 7, Chủ nhật, Nhân viên được mặc trang phục tự do, ví dụ: quần kaki, áo sơ 

mi dài tay hoặc cộc tay. 

 Mỗi đại lý cử danh sách trực gồm 10 nhân viên/ngày; tuyển chọn nhân viên có ngoại hình và 

tác phong phù hợp với định vị của Dự án. 

 Nhân viên đại lý đeo thẻ tên, ảnh có đóng dấu của CĐT; mặc đồng phục đúng quy định. 

 Đối với đại lý được chia phòng nằm trong khu vực VP của CĐT, đề nghị đăng ký danh sách 

tên rõ ràng để CĐT setup vân tay.  

 Nhân viên trực tại văn phòng phải tuân thủ các nội quy chung của CĐT tại VPBH. 

 Tư thế, tác phong phải nghiêm túc, chuyên nghiệp.  

 Quản lý & sử dụng tài sản công ty 

 Tất cả các bộ phận, CBNV, CTV sử dụng tài sản trong VPBH tuân thủ theo hướng dẫn của 

Lễ tân, không tự ý sử dụng tài sản khi chưa có sự đồng ý. 

 CBNV trước khi rời nơi làm việc phải sắp xếp gọn gàng, kiểm tra, tắt, khóa cẩn thận các thiết 

bị máy móc sử dụng trong Công ty để tiết kiệm và đảm bảo an toàn lao động. 

 CBNV phải trung thực, thật thà và luôn ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản của công ty. 

 Tài sản được công ty giao sử dụng phải được bảo quản tốt, nếu để hư hỏng, mất mát do thiếu 

trách nhiệm thì phải bồi thường theo giá trị tài sản. 

 Không được tự ý mang tài sản công ty ra khỏi công ty khi chưa có sự đồng ý của cấp trên. 

 Không được phép sử dụng tài sản công ty vào mục đích cá nhân 

 Trật tự và an toàn lao động 

 Không được làm việc riêng và trao đổi riêng tư trong giờ làm việc. 

 Không được hút thuốc lá trong Văn phòng bán hàng. 

 Sắp xếp xe theo hàng lối đã quy định sẵn 

 

II.  QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ, CBNV MIK HOME VÀ CTV, LỄ  

TÂN MIK HOME KHI DẪN KHÁCH HÀNG THAM QUAN CĂN HỘ MẪU  

 Không tụ tập gây ồn ào trong khu vực VPBH, hoạt động theo điều phối của bộ phận phụ trách 

nhà mẫu CĐT.  

 Không mang thú nuôi vào căn hộ mẫu.   

 Không nằm, ngồi lên, leo trèo lên các hiện vật (như giường, ghế sofa…) trong căn hộ mẫu.  

 Không cầm, nắm, di chuyển các hiện vật trang trí tại căn hộ mẫu.  

 Không mang theo vũ khí, chất gây nổ, chất dễ cháy, chất độc vào khu vực căn hộ mẫu.  

 Giữ vệ sinh chung tại khu vực căn hộ mẫu (vứt rác đúng nơi quy đinh, không vứt rác bừa bãi 

gây mất vệ sinh).  
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 Khách hàng và Nhân viên Đại lý phải chịu trách nhiệm nếu gây ra bất cứ tổn thất nào trong 

khu vực căn hộ mẫu.  

 Khi tiếp khách luôn có thái độ niềm nở, vui vẻ , không dùng lời lẽ thiếu văn hóa với khách, 

không tranh dành khách hàng khi các đơn vị khác đang tiếp đón gây tranh cãi tại văn phòng.  

 Nếu nhân viên bảo vệ/lễ tân nhận thấy bất kỳ hoạt động bất thường nào của nhân viên sales 

Đại lý thì có quyền mời nhân viên đó ra khỏi khu vực VPBH và có biện pháp xử phạt nếu 

cần.  

Tất cả các trường hợp Nhân viên, Cộng tác viên không thực hiện đúng Nội quy văn phòng 

bán hàng không được tiếp tục tham gia bán hàng và được xử lý vi phạm theo đúng quy định. 

 

 

     


