Kính gửi: Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động sau dịch Covid-19
Nhiều tỉnh thành của Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã
khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, dẫn đến giảm quy mô sản xuất và cắt giảm lao động.
Vì thế, nhiều lao động bị thất nghiệp, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và cuộc sống.
Tuy nhiên, dịch Covid-19 cơ bản được khống chế nhờ nỗ lực tiêm vaccine của Chính phủ, kinh tế
dần được khôi phục, nhu cầu tuyển dụng cũng theo đó mà tăng cao. Vậy có cách nào giúp Quý
doanh nghiệp thu hút được lao động trong tình hình tuyển dụng cạnh tranh và khó khăn hiện nay?
Với mong muốn kết nối giữa doanh nghiệp với người tìm việc được nhanh chóng và hiệu quả,
chúng tôi đã phát triển ứng dụng (app) để giúp giải quyết bài toán nhân sự cho doanh nghiệp.
Ưu điểm của ứng dụng:
• Doanh nghiệp được ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG MIỄN PHÍ trên app.
• Chúng tôi sẽ gửi thông báo việc làm đến hơn 20,000 ỨNG VIÊN đang có nhu cầu tìm việc sau
đại dịch.
• Hai bên sẽ trao đổi, lên lịch hẹn, phỏng vấn trực tiếp trên app, RẤT THUẬN TIỆN, ĐƠN GIẢN
VÀ DỄ DÀNG.
Hãy gửi các vị trí và yêu cầu tuyển dụng cho chúng tôi, cùng thông tin & số điện thoại liên hệ tại
MẪU NÀY
Cách tuyển dụng truyền thống đã không còn hiệu quả nữa. Công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp dễ
dàng kết nối với lao động phù hợp và nhanh chóng hơn. Hãy để chúng tôi giúp bạn.
Chúng tôi tin rằng, cùng với sự chung tay, đồng lòng của mỗi người dân, Việt Nam sẽ nhanh chóng
trở về trạng thái bình thường mới và sớm khôi phục kinh tế.
Lưu ý: Nếu bạn đã có thông tin dữ liệu việc làm và muốn kết nối với bravoSUITE, hãy liên hệ với
chị Giang: giang.dang@bravosuite.io và 0937.229.608 (zalo) để được tích hợp vô ứng dụng
nhanh chóng. Mọi chi tiết hay thắc mắc vui lòng liên hệ với chị Giang để được giải đáp.
Chung tay vì cộng đồng.
Công ty cổ phần tài năng BRAVO.

