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ĐƠN  VỊ  CHUYÊN  NGHIỆP  CUNG

CẤP  GIẢI  PHÁP  NHÂN  SỰ  PHÁP

CHẾ  DOANH  NGHIỆP

LETO

STRATEGIC

SOLUTIONS



LETOHR LÀ AI?
LETOHr  là  đơn  vị  chuyên  nghiệp  trong
cung  cấp  nhân  sự  pháp  chế  cho  doanh
nghiệp.  
 

Nền  tảng  của  LETOHr  là  hãng  luật  doanh
nghiệp  LETO  được  biết  đến  là  một  công
ty  tư  vấn  và  cung  cấp  giải  pháp  chiến
lược  toàn  diện  cho  doanh  nghiệp,  Hãng
Luật  LETO  -  đã  có  10  năm  kinh  nghiệm
trong  lĩnh  vực  pháp  chế  doanh  nghiệp,  sở
hữu  cộng  đồng  nhân  sự  pháp  chế  lớn
nhất  Việt  Nam  trên  Internet.

 

L E T O H R  SẼ  L À  ĐỐ I  T Á C  T I N
CẬY  V À  L U Ô N  ĐỒN G  H À N H
C Ù N G  Q U Ý  D O A N H  N G H IỆP !
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KHÁC BIỆT CỦA
LETOHR?

Nhân sự  có chọn lọc

Có bảo hành

Có cả  một đội  ngũ  chuyên gia pháp
chế  doanh nghiệp support cho doanh
nghiệp của bạn.

Bảo mật thông tin

Không mất thời  gian chờ  đợi  nhân sự
mới

Nhân sự  pháp chế  của chúng tôi được chọn
lọc, phân loại  về  quê quán, tuổi  tác, giới
tính, trình độ  học vấn, nơi  đào tạo, kinh
nghiệm và lĩnh vực sẵn sàng làm việc tại
doanh nghiệp.
 

Với  bất kỳ một lý do nào đó về  thay đổi  nơi
sinh sống hay không phù hợp văn hóa của
nhân sự  với  doanh nghiệp thì LETOHr sẵn
sàng cung cấp cho Quý Doanh nghiệp một
nhân sự  khác thay thế  có trình độ  tương
đương.
 

Đó là đội  ngũ  Chuyên gia từ  Hãng luật
Doanh nghiệp LETO.
 

Chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ  thông
tin của Quý doanh nghiệp.
 

Khi có một nhân sự  pháp chế  nào đó rời  đi vì
không phù hợp hay lý do khách quan thì
chúng tôi luôn có nhân sự  pháp chế  tương
đương thay thế  nhân sự  cũ  cho khách
hàng...

SỨ  MỆNH CỦA
LETOHR?
   Chúng  tôi  hiểu  rằng  Quý  Doanh  nghiệp
đang  trên  đà  phát  triển  và  đang  rất  cần
nhân  sự  pháp  chế .  Việc  tìm  kiếm  được
nhân  sự  pháp  chế  phù  hợp  đã  khiến  các
bạn  mất  rất  nhiều  thời  gian  và  chi  phí.
 

   Trong  khi  đó,  LETOHr  lại  đang  sở  hữu
Cồng  đồng  nhân  sự  pháp  chế  đang  có  tới
hơn  20.000  thành  viên  và  còn  rất  nhiều
cử  nhân  Luật,  người  đang  làm  trong
ngành  Luật  mong  muốn  được  làm  công
việc  pháp  chế  doanh  nghiệp,  họ  là  những
người  có  tài  năng,  có  trình  độ  nhưng
chưa  kết  nối  được  với  doanh  nghiệp.
 

   Chính  vì  thế  sứ  mệnh  của  chúng  tôi  là  ở
giữa  giúp  đỡ  cho  các  doanh  nghiệp  tuyển
dụng  nhân  sự  pháp  chế  và  các  ứng  viên
có  nhu  cầu  trở  thành  chuyên  viên  pháp
chế  doanh  nghiệp  có  thể  kết  nối  với  nhau
được  phù  hợp  nhất.


