
កសីុណូ កគ់ ី រ ៉បូ៊ី េយើងខងុំ្រតូវករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិកែផនកែលបងសីុសង់ “Gaming” (អនកេរៀបេបៀ 
“Card Sorter/Pay Out Dealer” និង អនកែចកេបៀ “Experience Dealer”) ៥០នក់ បែនថម ល័កខខ័ណ្ឌ េ្រជើស
េរ ើសដូចខងេ្រកម៖ 

១. អនកេរៀបេបៀ (Card Sorter/Pay Out Dealer) ១៤០ ដុ ្ល កនុងមួយែខ 
 - មន យុចប់ពី ១៨ ឆន ំេឡើងេទ 
 - មនរបូសមបត្តិសមរមយ 
 - ច ន និងសរេសរអក របន 

- មនទំនួលខុស្រតូវចំេពះករងរ និងេ ម ះ្រតង់ 
  - ្របសិនេបើកនុង១ែខបុគគលិកេធ្វើករងរបនល្អ គម នចបប់ឈឺ (MC) និងគម នកំហុសនឹងទទួល
បន្របក់បែនថម ១០ដុ ្ល កនុងមួយែខ 
 ២. អនកែចកេបៀ (Experience Dealer) ១៥0 ដុ ្ល កនុងមួយែខ 
  - មន យុចប់ពី ១៨ ឆន ំេឡើងេទ 
  - មនរបូសមបត្តិសមរមយ 
  - េចះចបប់េបៀ 

- មនទំនួលខុស្រតូវចំេពះករងរ និងេ ម ះ្រតង់ 
  - ្របសិនេបើកនុង១ែខបុគគលិកេធ្វើករងរបនល្អ គម នចបប់ឈឺ (MC) និងគម នកំហុសនឹងទទួល
បន្របក់បែនថម ៣០ដុ ្ល កនុងមួយែខ 
 េបកខជន េបកខនរ ី ចទទួលបន៖ 
  - រ និងកែន្លង ន ក់េនេ យឥតគិតៃថ្ល 
  - មន្របក់េលើកទឹកចិត្ត និងប័ណ្ណសរេសើរជេ្រចើន... 

េបើេបកខជន េបកខនរមីនចំ ប់ រមមណ៍សូមយក្របវត្ដិរបូសេងខប (CV) មក ក់ពកយេ យខ្លួនឯង 
រេឺផញើ CV មកកន់កសីុណូ ក់គី៨៩ ែដលមនទី ំងេនភូមិអូរ ឃំុថមី ្រសុកកំពង់េ ទិ៍ េខត្ត ្វ យេរៀង
េ យភជ ប់មកជមួយនូវរបូថត ៤ x ៦ ១សន្លឹក អត្តសញញ ណប័ណ្ណ និងេសៀវេភ្រគួ រថតចំលង ១ ចបប់
មកជមួយផង ។ ទទួលពកយជេរៀង ល់ៃថង ចប់ពីេម៉ង ៩ ្រពឹកដល់ េម៉ង ៤ ង ច ។ 
 ព័ត៌មនបែនថមសូមទក់ទងមកកន់ទូរស័ពទេលខៈ 
    Tel: 044-64-01-666 
  E-mail: hr@ruby89.com 

Tel: (855) 446 401 666; E-mail: hr@ruby89.com  
Address: Au Village, Thmei Commune, Kampong Rou District, Svay Rieng Province. 
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