
TUYỂN DỤNGĐỢT 3 - NĂM 2021

HÃNG LUẬT TIÊN PHONG SÀI GÒN (TP LEGAL)

Trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà Huna Building, 829 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 35 35 18 58

1. Vị trí và số lượng:

- 01 Chuyên viên pháp lý.

- 02 Thực tập sinh.

2. Mô tả công việc và các yêu cầu:

2.1. Đối với chuyên viên pháp lý:

- Theo dõi, phân loại, sắp xếp và nghiên cứu hồ sơ, tra cứu văn bản pháp luật, tìm hiểu thông tin… để

giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng;

- Thực hiện các công việc như soạn thảo hợp đồng, văn bản và các giấy tờ liên quan khác gửi Tòa án

và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền;

- Phối hợp cùng các luật sư và đồng nghiệp khác giải quyết các công việc chuyên môn. Phát triển, duy

trì và thực hiện các công việc theo yêu cầu của công ty;

- Tốt nghiệp lớp đào tạo luật sư và sử dụng tiếng Anh thành thạo sẽ là một lợi thế;

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu được áp lực trong công việc;

- Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm;

- Có khả năng tư duy tốt, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với khách hàng, công việc và có thể đi

công tác tại các tỉnh/thành phố;

- Thành thạo tin học văn phòng.

2.2. Đối với Thực tập sinh:

- Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Luật thuộc các Trường đại học;

- Cẩn thận, nhiệt tình, nghiêm túc, trung thực, có mục tiêu, định hướng rõ ràng;

- Chủ động và đảm bảo về mặt thời gian thực tập để không làm ảnh hưởng tới các công việc đang phụ

trách.



3. Phúc lợi:

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

- Lương (thỏa thuận), được hưởng các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật và

chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;

- Chuyên viên pháp lý, thực tập sinh sẽ được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên để trở thành

một Luật sư chuyên nghiệp.

4. Hồ sơ ứng tuyển:

- Thư Ứng tuyển/Đơn xin thực tập;

- Bảng mô tả kinh nghiệm;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (không cần xác nhận của chính quyền địa phương);

- Giấy khám sức khỏe có dán ảnh 4x6/ảnh chân dung và có xác nhận của bệnh viện/ cơ sở y tế (Bắt

buộc);

- Bằng cấp, chứng chỉ liên quan.

5. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

- Cách thức: Nộp hồ sơ trực tiếp cho bảo vệ tại Tầng trệt, Tòa nhà Huna Building, 829 Huỳnh Tấn Phát,

P. Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh hoặc qua đường bưu điện.

6. Thời gian và địa điểm làm việc:

- Từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng: 8h00 - 12h; Chiều: 13h00 - 17h00).

- Tại trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà Huna Building, 829 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí

Minh

TP LEGAL luôn đồng hành cùng các ứng viên!

HÃNG LUẬT TIÊN PHONG SÀI GÒN


