 ĐẢM BẢO TUYỂN DỤNG THÀNH CÔNG *#

Ngày
Người sử dụng

Cung cấp tên đăng nhập nếu có

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG / CÔNG TY
Tên Công ty
Số Đăng ký Kinh Doanh
Công ty
Địa chỉ
Người Liên lạc
Chức vụ
Số điện thoại cố định
Số điện thoại di động
Thư điện tử
Nhắn tin với Ứng cử viên

Gia hạn bài đăng miễn phí cho đến khi tuyển dụng thành công!

ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG Cơ sở dữ liệu tập trung và định vị tại Châu Á, đặc biệt
là ở Việt Nam

 CHI PHÍ HỢP LÝ Chi phí thấp để đăng tuyển dụng trên trang tìm việc số 1
Việt Nam

 HIỆU QUẢ CAO Đạt tới hơn 800,000 lượt truy cập hàng tháng; Nhanh
chóng!

TỐI ĐA HÓA TRUYỀN TẢI Tập trung tăng lượng đơn ứng truyền thông
qua hệ thống mạng xã hội

 DUYỆT NHANH - Bài tuyển dụng sẵn sàng trong vòng 24h, bài viết được
Địa chỉ email để nhận hồ sơ
Số điện thoại Whatsapp

đăng ngay khi được duyệt

 Huy Chương Vàng cho Trang Web Tốt nhất Châu Á
 Huy Chương vàng cho Cổng tuyển dụng tốt nhất trong năm
vận hành thứ 4

Các gói Khuyến mãi đăng tuyển *** Với ĐẢM BẢO TUYỂN DỤNG THÀNH CÔNG ***
Công ty việt nam

CHỌN: GÓI ĐĂNG TUYỂN DỤNG
GÓI

HẠN SỬ DỤNG GÓI

(SỐ LƯỢNG BÀI ĐĂNG)

Mỗi bài đăng tuyển dụng có giá trị trong 30 ngày

Khuyến Mãi A

Sử dụng 1 điểm trong

1 bài đăng

(Thanh toán bằng SGD)

TỈ LỆ KHUYẾN MÃI (USD)

TỈ LỆ KHUYẾN MÃI (SGD)

Vd. 1 trang việc làm = 1 bài đăng tuyển dụng
Vd 2 trang việc làm = 2 bài đăng tuyển dụng

Vd. 1 trang việc làm = 1 bài đăng tuyển dụng
Vd 2 trang việc làm = 2 bài đăng tuyển dụng

USD 45

1 tháng

□

SỐ LƯỢNG:_____

Bình thường: USD 80 | Tiết kiệm USD 35

Khuyến Mãi B

Sử dụng 5 điểm trong

5 bài đăng

USD 195

6 tháng

□

Sử dụng 10 điểm trong

10 bài đăng

USD 350

12 tháng

□

Khuyến Mãi D

Sử dụng không giới hạn điểm trong

12 tháng

USD 1,250

□

USD 15

□

USD 25

□

SỐ LƯỢNG:_____

Bình thường: S$450 | Tiết kiệm S$300

□

Bình thường: S$2250 | Tiết kiệm S$1650

S$1,000

Bình thường: USD 800 | Tiết kiệm USD 450

Không giới hạn bài đăng

□

S$150
S$600

Bình thường: USD 400 | Tiết kiệm USD 205

Khuyến Mãi C

Công ty nước ngoài

(Thanh toán bằng USD)

□

Bình thường: S$4500 | Tiết kiệm S$3500

S$3,000

□

SỐ LƯỢNG:_____

S$100

□

SỐ LƯỢNG:_____

SỐ LƯỢNG:_____

S$150

□

SỐ LƯỢNG:_____

DỊCH VỤ CỘNG THÊM

□

VIỆC LÀM TIÊU BIỂU:
“Top” trên mỗi trang; Tối đa lượng truy cập trong 30 ngày

□

ĐƯA LÊN ĐẦU TRANG:
Tiêu biểu & “Đưa lên đầu trang” việc làm mỗi ngày trong vòng 5 ngày,
Tăng lượng xem lên 3 lần

□

THÊM 30 NGÀY: Đăng việc làm thêm 30 ngày

HÌNH THỨC THANH TOÁN

□

USD 15
□ SỐ LƯỢNG:_____
Công ty việt nam

S$100
□ SỐ LƯỢNG:_____
Công ty nước ngoài

(Thanh toán bằng USD)

Séc / Chuyển khoản/ Ngân hàng trực tuyến

(Thanh toán bằng SGD)

Standard Chartered Singapore
Tên Tài Khoản: KOSSLE PTE LTD
Số Tài Khoản: 6100001385
Swift Code: SCBLSG22
Nhận invoice qua email

□

Thẻ tín dụng

(Nhấn vào đường dẫn để thanh toán với Thẻ tín dụng thông qua Paypal)
**** Thêm 5% phí giao dịch ***

Gửi xác nhận giao dịch về thư điện tử: info@VietnamViec.com
www.Courses.SarawakJobs.com
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Chính sách dịch vụ:
* Phải thanh toán tất cả các hóa đơn trước khi bất kỳ hình thức quảng cáo nào có thể được chấp thuận, kích hoạt và / hoặc thông qua. Tất cả các
hóa đơn Đã thanh toán sẽ được xử lý trong vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được xác nhận thanh toán từ nhà tuyển dụng.
* Các “Gói Quảng cáo Việc làm” được tính phí tương ứng như đã được nêu trong biểu mẫu này.
* Mỗi tin tuyển dụng được coi là một quảng cáo trong đó việc làm được quảng cáo trực tuyến trên trang web tuyển dụng đã chọn
(VietnamViec.com) trong thời gian Ba mươi (30) ngày; các tin tuyển dụng thực tập sẽ trong thời gian Sáu mươi (60) ngày.
* Mỗi Tin tuyển dụng chỉ nên tuyển cho một vị trí; không cho phép kết hợp tuyển dụng nhiều vị trí khác trong cùng một bài đăng tuyển dụng.
* Một quảng cáo việc làm tương đương với một điểm tín dụng sẽ được sử dụng khi đăng trên một trang web tuyển dụng đã chọn. Nếu hai hoặc
nhiều trang web tuyển dụng được chọn cho cùng một vị trí tuyển dụng, nó sẽ được coi là hai hoặc nhiều quảng cáo việc làm khi đó các khoản
tín dụng bổ sung sẽ bị khấu trừ tương ứng. (Ví dụ: 1 Tín dụng việc làm có nghĩa là 1 Quảng cáo tuyển dụng được đăng trên 1 trang tuyển dụng;
hoặc 2 Tín dụng cho 1 Quảng cáo tuyển dụng được đăng trên 2 trang Tuyển dụng; v.v.).
* “Dịch vụ bổ sung” ví dụ như “Việc làm Tiêu Biểu” là trong 30 ngày; và "Đưa lên đầu trang" là trong 5 ngày; "Xem tất cả Hồ Sơ" có tác dụng
trong 24 giờ; và “Thêm 30 ngày” là thêm 30 ngày cho tin tuyển dụng đã đăng.
* Tất cả các hóa đơn phải được thanh toán trước khi “Gói quảng cáo việc làm” hoặc “Dịch vụ bổ sung” có thể được kích hoạt và để (các) quảng
cáo tuyển dụng có thể được đăng lên trang tuyển dụng.
* “Dịch vụ bổ sung” bao gồm (i) Việc làm tiêu biểu, (ii) Đưa lên đầu trang, (iii) Xem tất cả hồ sơ và (iv) Thêm 30 ngày được tính phí riêng theo quy
định trong biểu mẫu này. Phí cho “Gói quảng cáo việc làm” không bao gồm phí của “Dịch vụ bổ sung”
* Số lượng tín dụng (còn được gọi là “tin tuyển dụng”) được mua theo (các) gói quảng cáo tuyển dụng tương ứng phải được sử dụng trong thời
hạn sử dụng đã nêu. Không được cộng dồn qua các chu kỳ. Các điểm tín dụng / bài đăng không được sử dụng sẽ tự động bị hủy bỏ.
* Bằng cách chọn “Công ty Việt Nam” hoặc “Công ty không phải ở Việt Nam”, nhà đăng tin tuyển dụng hiểu rằng phí quảng cáo tuyển dụng được
tính bằng đơn vị tiền tệ tương ứng được nêu trong mỗi gói tuyển dụng là Đô la Mỹ hoặc Đô la SGD.
** Mọi quảng cáo tuyển dụng đều được bảo đảm tuyển dụng thành công trong thời gian tối đa ba (3) tháng kể từ ngày tuyển dụng được đăng
hoặc quảng cáo; và nhà tuyển dụng đáp ứng đầy đủ các điều kiện quảng cáo về vị trí việc làm và các thông tin cần thiết cho quảng cáo tuyển
dụng cụ thể theo đề xuất được tư vấn bởi các chuyên gia tư vấn của VietnamViec.com; và chúng tôi có quyền từ chối nếu có sự phân biệt đối
xử hoặc bất kỳ điều kiện nào không phù hợp với chính sách của công ty chúng tôi trong bài đăng tuyển dụng. Đảm bảo tuyển dụng thành công
không bao gồm: - Việc làm yêu cầu chủng tộc, ngôn ngữ, giới tính & tuổi tác cụ thể; địa điểm làm việc ở ngoài khu vực được bao gồm khi chọn
nơi làm việc; 2 hoặc nhiều vị trí công việc trong một quảng cáo tuyển dụng; một vị trí việc làm tuyển dụng 3 người trở lên hoặc tuyển dụng số
lượng lớn; thay đổi bất kỳ thông tin nào trong quảng cáo tuyển dụng dự định ban đầu hoặc lạm dụng quảng cáo tuyển dụng; quảng cáo không
thể hiện thông tin của công ty; và các công việc có email không hợp lệ hoặc hộp thư đã đầy.
* Nhà tuyển dụng tuyển dụng đã mua gói “Khuyến mãi D: Gói đăng tuyển không giới hạn” chỉ được đăng tuyển không giới hạn cho một trang
việc làm đã chọn. Trong “Khuyến mãi D: Gói đăng tuyển không giới hạn”, nhà tuyển dụng sẽ nhận được Bảo đảm Tuyển dụng Thành công được
áp dụng cho mọi quảng cáo tuyển dụng mà không cần bất kỳ câu hỏi nào; trong đó nhà tuyển dụng có thể đăng lại hoặc gia hạn vị trí tuyển
dụng trước khi hết hiệu lực gói.
* VietnamViec.com có quyền đình chỉ bất kỳ dịch vụ nào của mình mà không hoàn lại tiền trong trường hợp Nhà tuyển dụng không tuân thủ
Điều khoản sử dụng của chúng tôi: (http://VietnamViec.com/contact/terms-of-use). Tất cả các nội dung của Tin tuyển dụng đều phải được
VietnamViec.com chấp thuận. VietnamViec.com có quyền hủy bỏ bất kỳ quảng cáo nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
* Nhà tuyển dụng đồng ý rằng VietnamViec.com có thể sử dụng tên của nhà tuyển dụng trong tất cả các quảng cáo và chiến dịch của
VietnamViec.com (bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương tiện trực tuyến, email, báo in, quảng cáo ngoài trời, radio, quảng cáo trên
trang web, v.v.) để quảng bá cho bài đăng tuyển dụng của Nhà tuyển dụng. Tất cả các mức khuyến mại, phí hoặc lệ phí nêu ở đây có hiệu lực
trong 7 ngày kể từ khi nhà tuyển dụng ký Mẫu Thỏa thuận Bán hàng; và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Việc hủy bỏ, chấm dứt,
gia hạn hoặc hoàn lại tiền sẽ không được đồng ý khi thỏa thuận đã ký này. Khi điểm tín quảng cáo hết hạn sử dụng, số dư còn lại sẽ tự động hết
hạn và xóa khỏi tài khoản. Để kéo dài thời gian sử dụng điểm tín dụng quảng cáo, nên thanh toán 10 USD cho 1 tháng; Ngoài ra, điểm tín dụng
quảng cáo nhận được từ gói khuyến mãi D: Gói Không GIới Hạn quảng cáo sẽ có thời hạn sử dụng vĩnh viễn.

CHỮ KÝ VÀ XÁC NHẬN

Tôi / Chúng tôi hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.
Tên:

Chức vụ:

Chữ ký của người đăng tuyển và ngày

HUY CHƯƠNG VÀNG CHO CỔNG TUYỂN DỤNG TỐT NHẤT 2017, 2018, 2019 & 2020
HUY CHƯƠNG VÀNG CHO TRANG WEB TỐT NHẤT 2017
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