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CÔNG TY LUẬT HỒNG HÀ TIẾP NHẬN NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Cập nhật: 27-03-2012 08:35:31    

 

Từ ngày 01 tháng 5 năm 2013, Công ty Luật Hồng Hà tổ chức tiếp nhận 05 học viên tốt nghiệp các khoá đào tạo

nghiệp vụ Luật sư tại Học viện Tư pháp đến tập sự hành nghề Luật sư tại Công ty.

Tại Công ty Luật Hồng Hà, người tập sự hành nghề Luật sư sẽ được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp,

năng động, được các Luật sư có uy tín, kinh nghiệm kèm cặp với thời gian làm việc linh hoạt và có nhiều cơ hội phát

triển trong nghề nghiệp.

Đặc biệt, tại Công ty Luật Hồng Hà, người tập sư được trả lương tương xứng với năng lực và không phải nộp phí tập sự.

Điều kiện tiếp nhận:
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1. Nam, nữ tuổi dưới 35, ngoại hình khá (ưu tiên Nam giới);

2. Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, Internet đặc biệt là chương trình soặn thảo văn bản Microsoft Words;

Tiếng Anh trình độ B trở lên;

3. Nhiệt tình, cẩn thận, chăm chỉ, trung thực; tác phong làm việc chuyên nghiệp;

4. Khả năng viết, giao tiếp, truyền tải thông tin và thuyết phục tốt;

5. Có thể làm việc độc lập hay làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao;

6. Thu nhập: Xứng đáng theo năng lực.

Công ty cũng sẵn sàng tiếp nhận các tân Cử nhân Luật (chưa kinh qua khóa đào tạo nghề Luật sư) nhưng đáp ứng

được các điều kiện nêu trên.

Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc gửi qua đường Bưu điện) đến:
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Công ty Luật Hồng Hà: Tầng 05,tòa nhà 100 Thái Hà, TP Hà Nội.

(Không liên hệ qua điện thoại)

- Ứng viên có thể gửi trước Sơ yếu lý lịch (CV), đơn xin việc bằng tiếng Việt qua email: tuyendung@hongha.vn

Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 01/5/2013 cho đến hết ngày 01/9/2013.

 

CÔNG TY LUẬT HỒNG HÀ
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