Dịch vụ cung ứng lao động Đại Nam giúp cho các công ty tìm được nguồn lao động chất lượng,
có khả năng thích nghi với mọi môi trường làm việc. Đến với Đại Nam quý khách hoàn toàn yên
tâm với nguồn nhân lực mà chúng tôi cung cấp.
Mọi thông tin chi tiết cũng như nhu cầu cần cung ứng lao động. Quý công ty có thể liên hệ trực
tiếp với chúng tôi tại Hotline: 0938.955.329 (A.HUY Điều Hành)

Dịch vụ cung ứng lao động tphcm Đại Nam cam kết với mọi
khách hàng:
- Chất lượng lao động tuyển dụng cam kết đảm bảo theo yêu cầu tuyển dụng của khách hàng
- Lý lịch, nhân thân Người lao động đầy đủ, rõ ràng, chọn lọc kỹ lưỡng.
- Hợp đồng giữa 3 bên nghiêm túc, có cam kết ràng buộc rõ ràng.
- Quý Khách hàng có quyền thay thế người khác miễn phí nếu người lao động không phù hợp
Đây là hoạt động mang tính thường xuyên, chuyên nghiệp và liên tục của Công ty. Đến với
chúng tôi yêu cầu của bạn sẽ đáp ứng. Đại Nam đảm bảo mọi cam kết với quý khách hàng.
Công ty cung ứng lao động Đại Nam là một trong những địa chỉ uy tín và thu hút sự quan tâm
của rất nhiều người tìm việc làm phổ thông cũng như nguồn nhân sự của các ngành nghề khác
trong thành phố. Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp và đào tạo lao động trước khi gia nhập
vào các tổ chức doanh nghiệp. Do đó đến với công ty cung ứng lao động Đại Nam các nhà tuyển
dụng hoàn toàn yên tâm về trình độ tay nghề của nguồn nhân lực.
==> Xem thêm: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa tại tphcm

Công ty Đại Nam hiện đang cung ứng lao động tphcm với các lĩnh vực ngành
nghề sau:
- Lao đông phổ thông, thông thường:
+ Nhân viên Bán hàng
+ Nhân viên phục vụ, Nhân viên nấu ăn nhà hàng, khách sạn
+ Nhân viên giao hàng.
+ Nhân viên bảo vệ
+ Nhân viên bốc xếp
- Lao động phổ thông các ngành nghề khác theo yêu cầu...
+ Làm công nhân cho các Công ty, Xí nghiệp, Nhà xưởng.
+ Công nhân và Thợ Cơ khí: Hàn, cắt, tiện, phay...
+ Công nhân và Thợ điện nước

+ Công nhân sản xuất khung nhôm, cửa kính
+ Công nhân làm việc tài các Công trường xây dựng, Thợ sơn, Thạch cao
==> Xem thêm: Dịch vụ chuyển kho xưởng

- Lao động phổ thông làm việc thời vụ, theo giờ, bán thời gian

+ Lao động Chạy bàn, tạp vụ Nhà hàng, Khách sạn, Quán ăn...
+ Lao động giúp việc gia đình theo giờ, giúp việc ăn ở lại tại gia đình cho người Việt Nam và
Người nước ngoài tại Việt nam.
+ Vệ sinh Công nghiệp theo giờ tại các gia đình, các Văn phòng, Doanh nghiệp.
Và còn rất nhiều ngành nghề khác mà hiện chúng tôi đang cung ứng lao động. Vì vậy khi công
ty bạn đang có nhu cầu nhân công xin liên hệ ngay với chúng tôi. Công ty cung ứng lao động
tphcm Đại Nam luôn hân hạnh được phục vụ quý khách.

Lợi ích của dịch vụ cung ứng lao động mang lại cho các công ty, xí nghiệp
Mục đích của dịch vụ cung ứng lao động nhằm đáp ứng sự gia tăng đột ngột về nhân lực trong
khoảng thời gian nhất định. Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp, phải thực hiện các nghĩa vụ công dân hoặc giảm bớt thời giờ làm
việc,….
Dịch vụ cung ứng lao động tphcm giúp cho công ty và các doanh nghiệp giảm được chi phí quản
lý. Giảm tải công việc tuyển dụng nhân sự mà vẫn phải đảm bảo lợi thế cạnh tranh và duy trì môi
trường làm việc tốt cho nhân viên. Tuy nhiên, chính những thách thức và khó khăn này đã thúc
đẩy các doanh nghiệp cần phải linh hoạt và đưa ra những sáng kiến điều chỉnh thích hợp để có
thể tồn tại và phát triển trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Do vậy, năng suất lao động và hiệu
quả làm việc tối ưu chính là những yếu tố được doanh nghiệp rất chú trọng và đề cao để đạt được
các mục tiêu của tổ chức.





Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu sử dụng lao động của quý công ty. Linh hoạt trong chiến
lược sử dụng nhân sự với nhiều biến động tăng hay giảm nhân sự.
Giảm tải khối lượng các công việc tuyển dụng và các thủ tục quản lý, sử dụng lao động
khác.
Giảm thiểu tối đa chi phí quản lý.
Khả năng đáp ứng lao động đồi dào của Dịch Vụ Cung Ứng lao động thuê ngoài

Chúng tôi, với trên 5 năm thực hiện dịch vụ cung ứng lao động cho rất nhiều công ty tại tỉnh
Bình Dương, TP. HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Bình Phước và các tỉnh
thành khác … Quý công ty hoàn toàn có thể yên tâm với lực lượng lao động mà chúng tôi mang
đến. Tất cả đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, kiểm tra sức khỏe đầy đủ. Nếu quý công ty có nhu
cầu xin liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng phục vụ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ tại:
DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG HÓA ĐẠI NAM
Email: dichvubocxepdainam@gmail.com
Hotline: 0938.955.329 (A.HUY Điều Hành)
Địa chỉ: Số 36, Đường số 8, Phường .Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Website: bocxepgiaretphcm.net

