
CONG HÓA XÅ HOI CHÚ NGH*A VI�T NAM 
Doc láp-Ty do -Hanh phúc CONG TY LUAT 24H 

S6: 129 /LUAT 24H 
V/v: Tuyen Chuyén viên tu ván luát lam viée 

tai Ván phong Luát Tp HCM 

Tp HCM, ngay 10 tháng 12 nám 2021 

Kinh giri: Khoa Lut - �ai Hoc Cân Tho 

Loi dáu tiên Cóng ty Lut 24H xin gui li chào thán mén tói Qúy Truong 
cung toàn thê các ban Sinh vién. Công ty Luat 24H vÛi nhiéu chi nhánh, Van 
phong dai diÇn trén toàn quóc hiÇn là cóng ty luat hàng dáu t¡i ViÇt Nam trong 
Vi�c cung cap cac djch vy phap ly, luat su chuyén sáu trèn tat ca cac linh virc. 

Cong ty Luat 24H dã và dang liên kêt vÛi nhiéu co sß dao t¡o chuyen 
nghành luât trên toàn quóc dé tao diêu kiÇn cho các sinh viên durgc làm viÇc, 
thrc tap trong môi truong pháp lý chuyén nghiép cua Cóng ty, ckng nhu có diêu 

kien dê các Luát su, chuyén gia pháp lý cua Công ty truyen d¡t va chia se 
chuyên môn vÛi các sinh vien, cë nhârn luát dé các b¡n có mot công viÇc nhu ý 
sau khi ra truong và làm viÇc tai Công ty. 

Hien tai chúng tôi dang có nhu cáu tuyén dång các vË trí sau: 05 Sinh 
Viên lam viÇc t¡i V�n Phong Thành phó Hó Chí Minh, yêu câu sinh viên tiù n�m 
4 tro lén. 

Phúc lgi: Múc luong céng 6 - 9tr/1 tháng và tùy thuÙc vao n�ng lyc kinh 

nghiÇm thåc té. 
Dia chi liên he: CÖNG TY LUAT 24H 
Dia chi: SQ 36/112 Cong Hoa, phuong 12, qun Tân Binh, Tp Ho Chí Minh 
Diên thoai: 1900 65 74 (Mrs. Chinh) 

Website: luat24h.net; Email: hangluat24h@gmail.com 
Trán trong cám on! 
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