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THÔNG BÁO 
TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH 

 
 

Chúng tôi, CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT, là một trong những công ty luật danh 
tiếng nhất Việt Nam, được các tổ chức nghề nghiệp quốc tế, như Legal500 Asia Law Firms, Asian Legal 
Business (ALB), Getting The Deal Through (Tạp Chí Mergers & Acquisitions), Global Legal Experts, 
Asia IP (Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ Châu Á), asialaw (Tạp chí luật Châu Á) v.v... đánh giá và xếp hạng 
cao trong nhóm các công ty luật hàng đầu chuyên nghiệp tại Việt Nam trong một số lĩnh vực hành nghề 
chính như Doanh Nghiệp & Thương Mại, Mua Bán & Sáp Nhập Doanh Nghiệp, Tài Chính & Ngân 
Hàng, Bất Động Sản & Xây Dựng/Hợp Đồng EPC, Dự Án Đầu Tư (Trong Nước & Nước Ngoài), Sở 
Hữu Trí Tuệ & Nhượng Quyền Thương Mại, Giải Pháp Tranh Chấp & Tranh Tụng (Trọng Tài, Tòa 
Án). Khách hàng của chúng tôi là các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước 
ngoài và Việt Nam. Vui lòng truy cập website: www.bizconsult.vn để biết thêm thông tin về chúng tôi.  
 

 Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, chúng tôi cần tuyển dụng thực tập sinh tại thành 
phố Hà Nội như sau:  
 
Yêu cầu đối với các ứng viên: 
 

1. Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật kinh tế loại khá trở lên 
thuộc các trường ĐHQGHN (Khoa Luật), Đại học Luật Hà Nội và/hoặc các trường luật chính 
quy khác; 

2. Tiếng Anh (Nghe-Nói-Đọc-Viết) tốt; 
3. Kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt; 
4. Sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý văn bản và thuyết trình (Microsoft Outlook, Word, 

Excel, PowerPoint);  
5. Sức khỏe tốt. Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp; 
6. Kỹ năng ứng xử, giao tiếp và giải quyết tình huống tốt 
7. Có kỹ năng làm việc nhóm; 
8. Trung thực. Kỷ luật. Trách nhiệm cao; 
9. Tâm huyết với nghề;  
10. Ưu tiên các ứng viên đã có thời gian thực tập tại các công ty luật.  
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Quyền lợi: 
 

1. Được trực tiếp tham gia hỗ trợ xử lý các hồ sơ công việc dưới sự hướng dẫn của các Luật sư 
của Công ty; 

2. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện; 
3. Được các Luật sư của Công ty hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng tư vấn và hành nghề luật sư; 
4. Được tham dự các diễn đàn, hội thảo trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam nhằm mở rộng 

kiến thức và quan hệ; 
5. Lương theo năng lực/thỏa thuận; 
6. Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội; 
7. Các phúc lợi theo quy định của Công ty; 
8. Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. 

 
Hồ sơ gồm: 
 

1. Ðơn xin học việc, thực tập; 
2. Sơ yếu lý lịch tự thuật; 
3. Thẻ sinh viên hoặc bằng tốt nghiệp Đại học; 
4. Văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có); 
5. 01 ảnh 4 x 6 (chụp trong vòng 06 tháng gần nhất). 

 
Hình thức nhận hồ sơ:  
 
Trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty: 
Số 20 phố Trần Hưng Đạo 
Quận Hoàn Kiếm 
Hà Nội 
hoặc qua email: info@bizconsult.vn   
 
Thời hạn nhận hồ sơ:  
 
Hạn cuối ngày 12/02/2023. 
 
Liên hệ:  
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ms. Trang 0988 604 260. 
 
 


