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VỀ CHÚNG TÔI
Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung ứng lao động trong
và ngoài nước, TopG Việt Nam cung cấp giải pháp nhân sự chuyên
nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt Nam và
Quốc tế.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
TRUST - UY TÍN

O

OPPORTUNITY - CƠ HỘI

PROFESSION - CHUYÊN NGHIỆP

GLOBAL - TOÀN CẦU

GIẢI PHÁP NHÂN LỰC TIÊU BIỂU
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔTHÔNG

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CAO CẤP

Luôn đưa ra các giải pháp tìm
kiếm nhân sự cao cấp, phù hợp
với nhu cầu của khách hàng

XÂY DỰNG QUY TRÌNH TÍNH
LƯƠNG, LÀM THÊM GIỜ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xây
dung quy trình tính lương, phúc
lợi, làm thêm giờ theo quy định
của Pháp Luật.

Cung ứng lao động phổ thông
với số lượng lớn cho các nhà
mày sản xuất tại các khu công
nghiệp .

XÂY DỰNG NỘI QUY, QUY CHẾ
LÀM VIỆC

Chúng tôi đưa ra những tư vấn
chuẩn xác và đầy đủ, xây dựng
các quy chế nội bộ phù hợp với
tính chất của từng doanh nghiệp
cũng như phù hợp với quy định
của Pháp Luật.

CHÚNG TÔI MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG
Cung cấp các ứng viên với năng lực phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp

Cung cấp cho khách hàng dịch vụ và tư vấn chuẩn xác và đảm bảo về mặt pháp
lý, quy định của chính phủ, quyền riêng tư để giảm thiểu rủi ro

Quá trình tuyển dụng nhanh hơn, dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Cam kết bảo mật, hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.

(+84) 24.710.58555

topghanoi@gmail.com

https://www.facebook.com/tuyendungtopg

