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Để đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, Công ty Luật Hồng Hà trân trọng mời

các Luật sư đồng nghiệp (không phân biệt nơi cư trú hoặc là thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố nào) đến

cùng tham gia hành nghề Luật sư tại Công ty.

Tại Công ty Luật Hồng Hà, các Luật sư sẽ được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, được cùng

hành nghề với các Luật sư có uy tín, kinh nghiệm, 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, Luật sư được trả lương tương xứng với năng lực.

Điều kiện mong muốn:

1. Nam, nữ tuổi dưới 55 (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;

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, sẵn sàng đi công tác tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và chịu

được áp lực công việc cao;

6. Thu nhập: Xứng đáng theo năng lực.

Hồ sơ nộp trực tiếp (hoặc gửi qua đường Bưu điện) đến:

Công ty Luật Hồng Hà: 114 Phan Kế Bính, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

- Luật sư ở xa có thể gửi trước Sơ yếu lý lịch (CV), đơn đề nghị hợp tác bằng tiếng Việt qua email: 

luathongha@hongha.vn

Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý đồng nghiệp.
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