
 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng nhân sự 

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới, Công ty CP Xây dựng 

Tư vấn Đầu tư Bình Dương (BICONSI) thông báo tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau: 

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên pháp lý 

- Số lượng: 02 người. 

- Yêu cầu:  

 Tốt nghiệp Cử nhân Luật trở lên; 

 Độ tuổi: Từ 22 – 30 tuổi; 

 Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên 

trong lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh nghiệp, các công việc văn phòng có liên 

quan đến nghiên cứu pháp lý; 

 Siêng năng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc; 

 Ưu tiên ứng viên có thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh). 

2. Mô tả công việc: 

- Phụ trách công tác pháp lý của Công ty: 

 Soạn thảo, kiểm tra hợp đồng; 

 Nghiên cứu, soạn thảo, xây dựng và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, công văn, 

quyết định, các văn bản khác, hợp đồng mẫu áp dụng chung cho toàn công ty; 

 Thực hiện các thủ tục đăng ký, thay đổi các nội dung liên quan đến doanh 

nghiệp, của Công ty và Công ty con/Công ty liên kết; 

 Nghiên cứu, tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến hoạt động của Công 

ty. 

- Công việc hành chính khác theo sự phân công của phòng Hành chính Quản trị và 

Ban Tổng Giám đốc.  

3. Quyền lợi: 

Theo quy định chung của Công ty, sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn. 

4. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn xin việc; 

- CV tự giới thiệu bản thân; 

- Sơ yếu lý lịch 8 trang, CMND/CCCD, sổ hộ khẩu; 

- Bằng cấp, chứng chỉ có liên quan; 

- Giấy khám sức khỏe trong 03 tháng gần nhất. 

5. Cách thức ứng tuyển:  

- Qua Email: biconsi@biconsi.com.vn hoặc; 

- Nộp trực tiếp tại Công ty BICONSI, địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Biconsi Tower, số 1 

đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Mọi thắc mắc, ứng viên vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, điện thoại: 

0274.3822 936 để được hướng dẫn. 

- Hạn chót nộp hồ sơ: 31/8/2021 


