
DỊCH VỤ GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH
Giới thiệu về JupViec.vn



Công ty Cổ phần
Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC

Trụ sở: Hà Nội Chi nhánh: TP. Hồ Chí Minh/ Hải Phòng/ Bình 
Dương/Nha Trang/ Bắc Ninh/ Đà Nẵng/ Quảng Ninh

JUPVIEC.VN

Thành lập
12 – 2012

Lĩnh vực hoạt động 
Dịch vụ giúp việc

theo giờ

Quy mô công ty
> 2,000 người



CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Với những lợi thế hiện có và 
đà tăng trưởng của công ty.

Năm 2018 JupViec đặt ra 
mục tiêu tăng gấp 3 lần

5.000
Người giúp việc

200.000
Khách hàng

200 NGV 
3.000 khách hàng.
Quỹ Nhật đầu tư

2015

500 NGV, 
20.000 khách hàng.
Mở CN Hồ Chí Minh

2016

1.500 NGV, 
60.000 khách 
hàng.

2017

3.000 NGV
100.000 khách hàng.
Quỹ Patamar Capital 
của Mỹ đầu tư

Quý I 2018

Quý II 2018

Mở chi nhánh:
- Hải Phòng
- Bình Dương
- Nha Trang
- Bắc Ninh
- Đà Năng
- Quảng Ninh



CON SỐ ẤN TƯỢNG

> 100.000
Khách hàng được 

phục vụ

97% 
Khách hàng hài lòng 

về dịch vụ

> 3.000
Người giúp việc



Công ty đầu tiên và duy 
nhất trong lĩnh vực lao 
động phổ thông được 
nhận đầu tư từ Quỹ đầu 
tư Nhật Bản
CyberAgent Ventures

Công ty được Tập đoàn 
Unilever bảo trợ Chất 
tẩy rửa an toàn cho 
người lao động

Top 2 Startup Việt 2016 
do báo VnExpress tổ 
chức vinh danh Doanh 
nghiệp phát triển bền 
vững,  hữu ích về Kinh tế 
Xã hội

HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU



Ứng dụng cho 
Khách hàng

Nền tảng công nghệ
tự động kết nối

Ứng dụng cho 
Nhân viên Giúp việc

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

JupViec.vn là nền tảng kết nối nhu cầu giữa Người giúp việc và Khách hàng. 

Khách hàng có thể tìm kiếm và lựa chọn Người giúp việc theo yêu cầu một 
cách nhanh nhất mọi lúc và mọi nơi.



Trung bình mỗi ngày 
nhân viên giúp việc 
làm việc và tiếp xúc 
trực tiếp với 3.000 
khách hàng chủ yếu 
là nữ giới ở Hà Nội 
và Hồ Chí Minh

KHÁCH HÀNG



“Thay đổi cuộc sống phụ nữ Việt”
“Chúng tôi mong muốn tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn 
cho phụ nữ Việt, bao gồm cả những người phụ nữ 
thành thị hiện đại bận rộn và những người phụ nữ 
tại các làng quê Việt Nam.

Phụ nữ nông thôn nghèo sẽ có công việc và thu 
nhập tốt.
Phụ nữ thành thị sẽ có thêm thời gian rảnh rỗi 
chăm lo cho gia đình và tạo ra nhiều giá trị hơn 
cho xã hội.”

SỨ MỆNH



Cung cấp người giúp việc theo khung giờ Khách hàng đăng ký. 
Công việc: dọn nhà, nấu ăn, rửa bát, chăm sóc trẻ. Giúp việc 
làm xong không ở lại nhà Khách hàng.

Giúp Việc Theo Giờ

Cung cấp người giúp việc sáng đến tối về cho Khách hàng. 
Người giúp việc đầy đủ hồ sơ, nhân thân tốt, được đào tạo, và 
quản lý.

Giúp Việc Sáng Đến Tối Về

Cung cấp dịch vụ vệ sinh sau xây dựng cho các toà nhà chung 
cư, khu đô thị mới, cao ốc văn phòng cũng như các hộ gia đình.

Vệ Sinh Công Nghiệp Sau Xây Dựng Phân 
loại, giặt, 

là đồ
Nấu ăn

Chăm
trẻ nhỏ

Giao tiếp 
& Xử lý 

tình 
huống

Dọn dẹp 
nhà cửa

Đào tạo 
Giúp việc 
gia đình

SẢN PHẨM DỊCH VỤ



Nhân viên đã được đào tạo Có hỗ trợ dụng cụ, chất tẩy rửa Bảo hành nếu không hài lòng

GIÚP VIỆC NHANH
Dành cho Khách 
hàng có nhu cầu gấp 
trong ngày như dọn 
dẹp đón khách, dọn 
dẹp sau tiệc,…

DÙNG LẺ
Dành cho Khách 
hàng thi thoảng có 
nhu cầu cần có giúp 
việc dọn dẹp, nấu 
ăn,..

DÙNG THỬ
Dành cho Khách 
hàng dùng thử 
lần đầu tiên, trải 
nghiệm dịch vụ

TỔNG VỆ SINH
Dành cho Khách 
hàng có nhu cầu 
dọn dẹp tổng thể, 
toàn bộ nhà cửa.

DÙNG ĐỊNH KỲ
Dành cho Khách 
hàng muốn dùng 
dịch vụ định kì, với 
mức giá ưu đãi

GIÚP VIỆC THEO GIỜ



THÔNG TIN RÕ RÀNG
Người giúp việc đầy 
đủ hồ sơ, nhân thân 
tốt.

THỜI GIAN LINH HOẠT
- Làm việc theo khung 
giờ khách hàng yêu 
cầu. 
- Không ảnh hưởng đến 
sinh hoạt gia đình.

CAM KẾT LÀM VIỆC
Người giúp việc 
được tuyển dụng, 
đào tạo, quản lý.

GIÚP VIỆC SÁNG ĐẾN TỐI VỀ



Đào tạo Nhân viên chuyên nghiệp và 
có tâm khi làm nghề Giúp việc. Mục 
tiêu cuối cùng là đem lại sự hài lòng và 
yên tâm cho Gia chủ.

● Đào tạo nhân viên mới
● Đào tạo định kỳ
● Tái đào tạo

★ Tiêu chuẩn Singapore
Được tư vấn bởi các chuyên gia từ GFCD 
và các chuyên gia từ Nhật Bản 

Định hướng Chương trình đào tạo bao gồm

ĐÀO TẠO 



● Ý thức, thái độ và trách nhiệm trong công việc, tác phong làm việc chuyên nghiệp
● Kỹ năng giao tiếp, ứng xử chuyên nghiệp, xử lý tình huống
● Hành vi, ứng xử nơi công cộng

● Quan điểm hiện đại về nghề giúp việc và những phẩm chất cần có với một nhân viên
● Cơ bản: Quy trình, nguyên tắc và cách lau dọn
● Nâng cao: Chăm sóc em bé, chăm sóc người già, hỗ trợ nấu ăn…

Phương pháp đào tạo
Offline kết hợp Online, đào tạo thường xuyên, ngoài việc đào tạo trực tiếp, học 
viên có thể xem lại các video tại nhà. 
Đào tạo thực tế: Cung cấp cho Nhân viên thêm Góc nhìn từ nhiều phía bằng việc: 
Tự đóng vai nhân viên - chủ nhà - ban quản lý, xử lý tình huống phát sinh giữa các 
bên và đưa ra ý kiến, quan điểm.

Kỹ năng mềm

Chuyên môn



Đào tạo: Offline kết hợp Online, liên tục tái đào tạo, loại bỏ những nhân viên giúp việc có thái độ 
và chất lượng làm việc kém. 

Quan điểm hiện đại về nghề giúp việc 
và những phẩm chất cần có với một 
nhân viên
Quy trình, nguyên tắc và cách lau dọn
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử chuyên 
nghiệp, xử lý tình huống. 

Chương trình 
đào tạo nhân viên mới

Tác phong làm việc 
chuyên nghiệp 
Kĩ năng nâng cao: 
Chăm sóc em bé, chăm 
sóc người già…

Chương trình 
đào tạo thường xuyên

Chương trình tái đào tạo
Kỹ năng giao tiếp
Ý thức, thái độ và trách 
nhiệm trong công việc
Quy trình, nguyên tắc và 
cách lau dọn

Chương trình 
Tái đào tạo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO 



Hệ thống CÔNG NGHỆ 
hỗ trợ việc quản lý 
Người giúp việc ở mọi 
quy mô, mọi lúc, mọi 
nơi.

THẾ MẠNH DỊCH VỤ



Mô hình vận hành Online kết hợp Offline đảm bảo việc phát triển quy mô lớn vẫn 
đáp ứng chất lượng. JupViec.vn không ngừng nâng cao chất lượng Người giúp việc 
thông qua chuỗi hoạt động đào tạo thường xuyên, các chương trình thi đua, khen 
thưởng, đánh giá định kỳ.

THẾ MẠNH DỊCH VỤ



Kinh nghiệm vận hành đối tượng lao động phổ thông với sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ và đội ngũ cố vấn 
cấp cao, các chuyên gia từ các nước Nhật Bản, Singapore đồng hành trong quá trình phát triển.

Ban giám đốc JupViec học hỏi 
kinh nghiệm tại Singapore

Đội ngũ quản lý JupViec tham dự 
lớp đào tạo của các chuyên gia 
Nhật Bản

Ban giám đốc JupViec giao lưu với các lãnh đạo các 
Công ty khởi nghiệp trong khu vực Đông Nam Á và 
Nhật Bản

THẾ MẠNH DỊCH VỤ



Video giới thiệu về JupViec.vn

1. JupViec.vn - Dịch vụ giúp việc gia đình chuyên nghiệp, uy tín
2. JupViec.vn - Changing lives: by women, for women
3. JupViec.vn - Đặt dịch vụ giúp việc gia đình qua ứng dụng điện thoại
4. VTV1 - JupViec.vn - Mô hình Uber trong lĩnh vực giúp việc
5. VTC14 - Chuyện về người giúp việc trong các gia đình thành thị

https://www.youtube.com/watch?v=RgIRUG7Tj7s
https://www.youtube.com/watch?v=IQB5dUxNVNI&list=PLlxAEW9jpD8-JSqieCdNcCtxkaMdRYpZs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Bk-HnI2NQc8
https://www.youtube.com/watch?v=VrZvWYTAxyA
https://www.youtube.com/watch?v=ydM98ANADrs


BÁO CHÍ VIẾT VỀ CHÚNG TÔI

Kể từ khi thành lập đến nay, JupViec.vn luôn nhận được 
sự quan tâm đặc biệt của báo chí trong nước và quốc tế  
với 45 bài báo trên những tờ báo lớn như Dantri.com.vn, 
Vnexpress.net, Cafef.vn…, hơn 30 video trên VTV1, 
VTC14… và nhiều bài viết trên báo nước ngoài.

Xem một số video JupViec.vn tổng hợp tại đây 
Bài viết trong nước: startup.vnexpress
Bài viết trên báo nước ngoài: Vietnam startup

https://www.youtube.com/channel/UCY4Ny8eG4hrFG_6DBsRoAMw/featured
https://startup.vnexpress.net/tin-tuc/hanh-trinh-khoi-nghiep/top-5-startup-viet-2016-chia-se-y-tuong-khoi-nghiep-3527558.html?
https://asia.nikkei.com/Business/Companies/CyberAgent-Ventures-bets-on-housekeeping-provider-JupViec


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU  



VP Quảng Ninh: Số 20, Ngõ 1, Phố Kim Hoàn, 
P. Bạch Đằng, TP. Hạ Long

VP Đà Nẵng: Số 19, Nguyễn Hữu Dật, P. Hoà 
Cường Bắc, Q. Hải Châu

THANK YOU!
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHÀ SẠCH HMC
Tổng đài:  1900 6082
E-mail:   marketing@jupviec.vn
Website:   www.jupviec.vn
Facebook:  www.facebook.com/JupViec

VP Hà Nội: Phòng 1309, Tầng 13, Khu A, Tòa 
nhà M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, 
Q. Đống Đa, Tp Hà Nội 

VP HCM:   Lầu 03, Toà Green Country, 01, Đường 
81, P. Tân Quy, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ

VP Bình Dương:   Số 121/41/66 đường Phạm 
Ngọc Thạch, khu phố 5, phường Hiệp Thành, TP. 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

VP Hải Phòng:   Số 6, ngõ Thanh Niên, Đường 
Hùng Duệ Vương, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. 
Hải Phòng

VP Bắc Ninh:  Số Nhà 24, Phố Lửa Hồng, 
Phường Tiền An, TP. Bắc Ninh

VP Nha Trang:  Số Mới 759, Đường Lê Hồng 
Phong, phường Phước Long, TP. Nha Trang


