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in chào các ửng cử viên,
Tìm kiếm việc làm không
phải là một nhiệm vụ dễ
dàng. Thị trường việc làm khốc liệt ở
Việt nam đã dẫn đến một số việc làm
Lừa đảo được tạo ra bởi các cá nhân /
công ty vô trách nhiệm. Dưới đây là
những lời khuyên cho những người
Việt chúng ta khi tìm kiếm việc làm trực
tuyến và cách phát hiện một công việc
lừa đảo;
•
Các công việc yêu cầu bất kỳ
khoản thanh toán nào liên quan
nhưng không giới hạn; kế hoạch kinh
doanh, khóa đào tạo, phần mềm, đồng
phục, giải phóng mặt bằng an ninh
hoặc bất kỳ khoản phí nào khác.
•
Đề nghị quá tốt để xảy ra, ví dụ:
hứa về mức lương cao.
•
Thúc đẩy hình thức kim tự tháp /
cơ hội thành lập doanh nghiệp của
riêng bạn hứa hẹn lợi tức đầu tư lớn
được cung cấp với khoản thanh toán
trả trước ban đầu.
•
Yêu cầu chi tiết cá nhân, như số
tài khoản ngân hàng hoặc thẻ nhận
dạng hoặc bằng lái xe của bạn. Những
tài liệu này sau đó có thể được sử
dụng để đánh cắp danh tính.

ĐỂ BẢO VỆ BẢN THÂN:
•
Không bao giờ cả tin hoặc trả lời
các đề nghị rằng có thể đảm bảo thu
nhập hoặc yêu cầu bạn phải trả một số
khoản phí nhất định trước khi họ có
thể cung cấp công việc cho bạn.
•
Không bao giờ tiết lộ thông tin cá
nhân như số tài khoản ngân hàng của
bạn hoặc đồng ý chuyển tiền cho
người khác
•
Không cung cấp mật khẩu đăng
nhập của bạn cho bất kỳ nền tảng trực
tuyến nào cho bất kỳ ai.

Tại Vietnamviec.com,
tất cả các quảng cáo việc làm
được hiệu đính thông qua bởi đội
ngũ chuyên gia tài năng của
chúng tôi và được xác minh là
hợp pháp trước khi xuất hiện trực
tuyến.
Nhóm của chúng tôi sẽ loại bỏ
bất kỳ quảng cáo mơ hồ và
những người chống lại Chính
sách quảng cáo của chúng tôi.
Nếu bạn nghi ngờ về quảng cáo
việc làm mà bạn thấy trên Vietnamviec.com, vui lòng gửi email
cho chúng tôi tại
info@vietnamviec.com

