
 

 

 

Tenderloin/Mid-Market Neighborhood Access Point: October 2017 Calendar 
Địa chỉ: 181 6th St., SF, CA |Số điện thoại: (415) 671-6793| Thứ hai: 2:00 pm-5:00 pm,  Thứ Ba đến Thứ Sáu: 9:00 am-5:00 pm 

 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

2 
9:30 am – 2:00 pm  
Văn phòng đóng cửa 

3 
10:00 am-12:00 pm  
Phục vụ tìm kiếm việc làm và 
tạo hồ sơ xin việc ( không cần 
lấy hẹn) 
 
2:00pm  
Công ty “J&G Security” (Bảo 
Vệ) phỏng vấn viêc làm 

4 
10:00 am  
Công ty “Old Navy” tuyển dụng 
 
2:00 pm  
Solutions SF - Chương trình  tập 
huấn về công việc văn phòng  

5 
10:00 am-12:00 pm  
Giúp đỡ làm hồ sơ xin việc và 
tạo hồ sơ xin việc 
 
1:00 pm  
Công ty “Senior Resource Group” 
tuyển dụng (vị trí: phục vụ bàn, 
rửa chén, đầu bếp, chăm sóc 
sức khỏe) 
 

6 
11:00 am  
Công ty “Party Staff” tuyển 
dụng  việc làm (phục vụ) với 
nhân viện tiệc 
 
2:00 pm  
Công ty “Universal Limo” 
tuyển dụng (vị trí: tài xế có 
bằng C và B) 

9 
9:30 am – 2:00 pm  
Văn phòng đóng cửa  
 
2:30 pm  
Chương trình “CHEF 
PROGRAM” tập huấn về nấu 
ăn/ đầu bếp 

10 
10:00 am-12:00 pm  
Phục vụ tìm kiếm việc làm 
 
2:00 pm   
Công ty “Instawork” tuyển 
dụng 

11 
 
2:00 pm   
Trung tâm “Charity Cultural 
Services” tổ hức huấn luyện về 
việc làm pha chế đồ uống và 
nấu ăn. 
 

12 
10:00 am-12:00 pm  
Hồ trợ  tìm kiếm việc làm và tạo 
hồ sơ xin việc ( không cần lấy 
hẹn) 
 
2:30 pm 
Chương trình “Downtown 
Street” thuyết trình việc làm 
 

13 
10:00 am  
Buổi phổ biến kiến thức của 
chương trình “Clean City” – 
Làm sạch đường phố 

16 
9:30 am – 2:00 pm  
Văn phòng đóng cửa 
 

17 
10:00 am-12:00 pm  
Phục vụ tìm kiếm việc làm và 
tạo hồ sơ xin việc (không cần 
lấy hẹn) 
 

18 
10:00 am  
Công ty “CPMC” tổ chức tuyển 
dụng (phục vụ thức ăn, bảo vệ, 
trợ lý làm ở bệnh viện) 
2:00 pm  
Thuyết trình về chương trình 
hướng nghiệp của “BHS CO-Op” 

 

19 
10:00 am-12:00 pm 
Phục vụ tìm kiếm việc làm và tạo 
hồ sơ xin việc ( không cần lấy 
hẹn) 
 
2:00 pm-4:00 pm 
Phỏng vấn việc làm - Công ty 
“Manpower” 
 

20 
10:00 am  
Phỏng vấn việc là tại công ty 
“Flying Food” ở Sân Bay San 
Francisco 



 

 

 

23 
9:30 am – 2:00 pm  
Văn phòng đóng cửa 
 
2:30 pm 
Thuyết trình về chương trình 
“CHEF Program”  

24 
10:00 am-12:00 pm  
Phục vụ tìm kiếm việc làm và 
tạo hồ sơ xin việc (không cần 
lấy hẹn) 

25 
10:00 am   
Healthcare Academy - Phổ biến 
kiến thức về lĩnh vực chăm sóc 
sức khỏe 
 
2:00 pm  
Công ty “UPS” tuyển dụng 

26 
10:00 am  
Ngày tuyển dụng của các công ty 
tại sân bay San Francisco 
 
 

27 
10:00 am-12:00 pm  
Phục vụ tìm kiếm việc làm 
và tạo hồ sơ xin việc ( không 
cần lấy hẹn) 
 
2:00 pm  
Công ty “Allied Universal 
Security” tuyển dụng ( vị trí 
bảo vệ) 
 

30 
9:30 am – 2:00 pm  
Văn phòng đóng cửa  

31 
10:00 am  
Phổ biến kiến thức về phục 
vụ và đón tiếp ( nhà hàng / 
khách sạn) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 CALENDAR 

EVENT DESCRIPTIONS 
 

Drop-in Resume Assistance: Learn about resume basics and get started on creating your own. Please bring a detailed 
employment history or resume.  
 
Employer Spotlights: Employer Spotlights are a great way to learn about different employment opportunities and what 
employers are looking for. Employers will interview candidates on the spot, so please remember your resume, 2 forms of ID, 
and be dressed to impress. Make sure you research the employer before the event so you stand out from others! 
 

Drop-in Mock Interview Workshop: Come hone your interview skills and give feedback to your peers during this fun, 
interactive workshop.  

 
Manpower Prescreening: Temporary and permanent recruitment agency Manpower prescreens candidates for admin, 
housekeeping, and other opportunities at numerous companies and agencies. Come dressed to impress with several 
copies of your resume. 

 
 

 


