TRUNG TÂM GIAO DỊCH CNTT&TT HÀ NỘI
SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆC LÀM HÀ NỘI
Địa chỉ: 185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
Email: hotro@hanoiwork.vn; Hotline: (024) 33770666; Website: www.hanoiwork.vn
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp
Sàn thương mại điện tử việc làm Hà Nội - hanoiwork.vn do Trung tâm Giao
dịch CNTT&TT Hà Nội thực hiện với mục tiêu trở thành môi trường tiên phong
trong thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của các doanh nghiệp, tổ chức trong xu thế hội nhập và phát triển.
Với Công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
hanoiwork.vn đang trở thành môi trường kết nối cung - cầu nguồn nhân lực
nhanh chóng, hiệu quả và nhiều tiện ích. Để phát huy hơn nữa vai trò này, từ ngày
24/11/2020 đến ngày 28/11/2020, Sàn Thương mại điện tử việc làm Hà Nội sẽ
tổ chức “Hội chợ việc làm trực tuyến 2020” trên sàn hanoiwork.vn tại địa chỉ:
http://hanoiwork.vn/vn/san-viec-lam-intro/ .
Tham gia Hội chợ, Quý Doanh nghiệp sẽ được MIỄN PHÍ:
 Tạo gian hàng tuyển dụng online
 Đăng tin tuyển dụng không giới hạn số lượng vị trí việc làm
 Hỗ trợ sàng lọc hồ sơ ứng viên
 Hỗ trợ tổ chức phỏng vấn trực tuyến trên nền tảng công nghệ hiện đại
 Quảng bá sản phẩm, dịch vụ ở các vị trí trên website hanoiwork.vn
Từ đó, giúp các doanh nghiệp khi tham gia Hội chợ việc làm trực tuyến 2020 tiết
kiệm được thời gian, nhân lực và chi phí trong công tác tuyển dụng nhân lực.
Để không bỏ lỡ cơ hội tham gia “Hội chợ việc làm trực tuyến 2020”, Quý Doanh
nghiệp vui lòng điền vào Phiếu đăng ký (file đính kèm) và gửi về cho chúng tôi
trước ngày 26/11/2020 theo địa chỉ:
Email: hotro@hanoiwork.vn hoặc phongkdptdv@gmail.com
Hotline: (024) 33770666; Website: www.hanoiwork.vn
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.
Trân trọng!

