CBV HR LICENSE NOTIFICATION

CÔNG TY TNHH CEKINDO BUSINESS
VIỆT NAM THÔNG BÁO
Công ty chúng tôi được cấp giấy phép hoạt
động dịch vụ việc làm số 351/sldtbxh-gp so
Sở Lao động thương binh và xã hội cấp, tại
địa điểm Tầng 08, 29 Nguyễn Văn Mai,
phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Thành phố Hồ
Chí Minh.

CEKINDO BUSINESS VIETNAM
NOTIFICATION
Our company is granted an employment
service license number 351 / sldtbxh-gp so the
Department of Labor, Invalids and Social
Affairs issued, at the address 08th floor, 29
Nguyen Van Mai, Vo Thi Sau ward, District
03, Ho Chi Minh City.

Lĩnh vực hoạt động:
1. Tư vấn cho người lao động và người sử
dụng lao động, bao gồm:
a) Tư vấn nghề cho người lao động về lựa
chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp
với khả năng và nguyện vọng;
b) Tư vấn việc làm cho người lao động lựa
chọn công việc phù hợp với khả năng và
nguyện vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm,
tìm việc làm trong và ngoài nước;
c) Tư vấn cho người sử dụng lao động tuyển
dụng, quản lý lao động; quản trị và phát triển
nguồn nhân lực, sử dụng lao động và phát
triển việc làm.
2. Giới thiệu việc làm cho người lao động,
cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của
người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm
cho người sử dụng lao động cần tuyển lao
động;
b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người
sử dụng lao động;
c) Cung ứng, giới thiệu lao động cho các đơn
vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng lao động.
3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng
thông tin thị trường lao động.

Scope of work:
1. Providing counseling to employees and
employers, including:
a/ Occupational counseling for people to
select occupations and training levels and
places suitable to their abilities and
expectations;
b/ Job counseling for people to select jobs
suitable to their abilities and expectations;
counseling on skills for passing recruitment
exams, creating employment and seeking jobs
at home and abroad;
c/ Counseling for employers on labor
recruitment and management, human resource
management and development, employment
and job development.
2. Recommending jobs, supplying and
recruiting employees at the request of
employers, including:
a/ Recommending job seekers to employers
who need to recruit labor;
b/ Supplying employees at the request of
employers;
c/ Supplying and recommending employees
to units and enterprises licensed to send
Vietnamese abroad to work under labor
contracts.
3. Collecting, analyzing, forecasting and
providing information about the labor market.

Số tài khoản:1018289562 tại: Ngân hàng
Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank)
Giám đốc: Đổ Thị Thanh Huyền
Số điện thoại: 028 36206588

Bank account number: 1018289562 at Joint
Stock Commercial Bank for Foreign Trade of
Vietnam (Vietcombank)
Director: Do Thi Thanh Huyen
Phone: 028 36206588
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