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Công ty Phong Thái trên đường Đinh Bộ Lĩnh, Z.Bin Thanh có việc làm giới thiệu môi giới cho khách - Ảnh: LÊ PHAN Ông Nguyễn Danh Cường (giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên - Trung tâm YES, thuộc Thành đoàn TP.HCM: Cảnh giác với những cám dỗ của tình trạng công nhân bị tra tấn, chỉ đạo đến
các trung tâm làm việc xung quanh khu vực bến xe lừa đảo thường là tình trạng phổ biến. , để nhận lương mỗi tuần, để trang trải nhà ở... để thu hút người lao động, đặc biệt là cư dân của các tỉnh mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. HCM Sử dụng lao động thông qua phỏng vấn và yêu cầu người lao động phải đáp ứng
một số điều kiện nhất định, nhưng không thể có được một công việc ngay lập tức, mức lương cao mà không có bằng cấp, kinh nghiệm hoặc bất kỳ điều kiện nào. Do đó, người lao động nên cảnh giác với những cám dỗ như vậy. Tìm kiếm việc làm nên đến các trung tâm chỉ đạo đường dây của các đơn vị cộng đồng
như Công đoàn, Sở LĐ-TB&XH và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. HCM Trước khi tìm việc làm, hãy tìm hiểu thông tin về sieuthivieclam.vn hoặc gọi 1088 (có center). Trung tâm sẽ liên lạc với người sử dụng lao động tùy theo yêu cầu về công việc, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn để người lao
động chuẩn bị hồ sơ, trực tiếp phỏng vấn. Hiện nay, có 5 trung tâm tiêm tuyển việc làm miễn phí và Trung tâm tư vấn YES cho tất cả nhân viên đặt tại Đông, Tây, An Sương, Trạm Ngã Tư Sở và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hồ Khang để công nhân kết nối làm việc. Giám đốc Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội TP.HCM: Thường xuyên nhưng khó xử phạt tính đến ngày 15/7/2016, TP. Thành phố Hồ Chí Minh có 21 trung tâm dịch vụ việc làm, trung tâm đào tạo có chức năng tuyển dụng bổ sung và 53 doanh nghiệp dịch vụ việc làm. Danh sách 74 cơ sở được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở
LĐ-TB&XH, với sinh viên và người lao động phải đến các địa điểm này để có cơ hội việc làm phù hợp. Người lao động phải đến các trung tâm giới thiệu công cộng, miễn phí và hiệu quả cho sinh viên và thanh niên trong Thành đoàn Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên ... Đây là
những điểm tiêm liên quan đến việc làm quy mô lớn và có rất nhiều thông tin về việc tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, cả công việc dài hạn và chuyên môn. Ngoài ra, các trường đại học lớn tại TP.HCM hiện có các trung tâm hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho sinh viên. Tại các cửa ngõ của
Thành phố Hồ Chí Minh, như bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, bến xe Suông, có các điểm tuyển dụng miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lao động bị bóc lột... Thanh tra Sở LĐ-TB&XH cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử phạt các cơ sở, doanh nghiệp có việc làm bí mật, đặc biệt là các công ty tập trung
nhiều doanh nghiệp, như bến xe miền Tây và khu vực giáp ranh huyện Bình Đường với quận 6, bến xe. với khu vực biên giới quận 12 và huyện Hóc Môn, bến xe buýt Hướng đông. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, ghi nhận vi phạm, chỉ có một vài trường hợp bị phạt tiền. Các công ty khác trốn tránh tiền phạt, đóng cửa, di
chuyển đến một nơi khác. Bởi vì các công ty tổ chức doanh nghiệp đơn giản, chỉ cần một vài người, đặt một bàn làm việc và một bảng quảng cáo nhựa giới thiệu việc làm, vì vậy khi kiểm tra, ẩn luôn, rất khó để xử phạt. Sở LĐ-TB&XH cũng đang phối hợp với các khu dân cư phân phối, vận động người dân ngăn chặn
các công ty cam kết thuê địa điểm làm việc. Để tránh gian lận tôi sử dụng để tìm việc làm và gian lận đi đến nhiều nơi và sau đó bị buộc phải làm việc như một nhân viên bảo vệ và kết thúc mất tiền gửi của tôi. Dựa trên kinh nghiệm của mình, tôi khuyến khích những người tìm kiếm một công việc chú ý đến những điểm
sau đây để tránh những cạm bẫy: - Các công ty tuyển dụng đàng hoàng không bao giờ đi vay ngoài công việc như một văn phòng tuyển dụng. Thông thường, các công ty lớn sẽ có bộ phận dịch vụ con người riêng của họ, trong khi các công ty nhỏ được phỏng vấn cá nhân tại một bàn làm việc trong văn phòng. - Các
công ty đàng hoàng không bao giờ tính phí người tìm việc, nếu có, rất hiếm khi được sử dụng để mua hồ sơ. Những nơi bạn đến để xin việc rất khó để quyên góp tiền, nhiều khả năng họ không cần người làm việc, nhưng chỉ sốt sắng cho đến khi tiền được thu thập. Bạn không bao giờ nên trả tiền với niềm tin rằng họ
đưa tiền cho các bộ sưu tập, hợp đồng với các nhãn hiệu đỏ của công ty, bởi vì những điều này có thể hoàn toàn bị giả mạo. - Thông tin tuyển dụng không rõ ràng, chỉ là cùng một nội dung tuyển dụng nhân viên cho một số bộ phận nhất định, không yêu cầu bằng cấp, hoặc công việc cấp thấp, mức lương khá cao chắc
chắn chỉ là mồi nhử. Nếu có hành vi gian lận, phải nộp đơn khiếu nại lên cơ quan công an để điều tra, xử lý. NGUYỄN SIN (TP.HCM) Luật sư Phạm Tấn Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) TP.HCM: Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản Những người môi giới việc làm gian lận thường nhắm vào sinh viên, người lao động
bình thường cần làm việc phù hợp và chuyên nghiệp. Những tháng cao điểm của Giáng sinh, Tết nguyên đán và Tết Nguyên đán là những mùa ồn ào của một số môi giới do thời gian này nhiều siêu thị, trung tâm mua sắm, sự kiện của công ty... cần nhiều người hơn để làm như vậy. Thủ thuật thông thường là các công
ty nhận tiền từ tìm kiếm việc làm sẽ trực tiếp tìm kiếm việc làm ở 3 địa điểm, nhưng khi liên lạc, những nơi này được nói bởi đủ người. Sau đó, công ty môi giới sẽ tư vấn cho các ứng viên đảm nhận công việc vệ sĩ, đòi nợ... Nó không phải là dễ dàng cho họ để có được thất vọng và từ bỏ công việc của họ và mất tiền
gửi của họ bởi vì nó không phải là dễ dàng để có được tiền của họ trở lại từ các nhà môi giới. Số tiền môi giới các trò gian lận này chỉ định cho người nộp đơn không phải là quá lớn (từ 350.000 Tuy nhiên, có những công ty môi giới khoảng 100 lần một ngày, số tiền chiếm đoạt sẽ rất nhiều. Hành vi của các công ty môi
giới này có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an phải vào cuộc để đối phó, răn đe. AI AI - NGỌC HIỀN tìm kiếm việc làm trực tuyến đã trở thành xu hướng mới nhất trong thời đại công chúng khoảng cách giữa người sử dụng lao động và tìm kiếm việc làm chưa bao giờ được như vậy gần. Cơ
hội giúp người tìm việc có thêm nhiều đào tạo và thông tin về công ty mà họ muốn, và nhà tuyển dụng sẽ nhanh chóng lựa chọn các ứng viên mà họ đang chờ đợi thông qua các vị trí tuyển dụng có uy tín. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các trang web như vậy ngày càng gây nhầm lẫn cho mọi người chọn cổng thông tin
của riêng họ để tự bảo vệ mình, cho dù một công cụ tìm kiếm hoặc tìm kiếm việc làm chỉ nên chọn các trang web tuyển dụng có uy tín nhất. 1. Careerbuilder là trang tuyển dụng uy tín hàng đầu, careerbuider với hơn 30.000 lượt truy cập hàng ngày là một lựa chọn đáng cân nhắc khi tìm kiếm việc làm trực tuyến.
Careerbuilder.vn thế mạnh của một trang web chuyên nghiệp thuộc sở hữu của Hoa Kỳ, các ứng viên có thể dễ dàng tìm được việc làm chất lượng trên toàn thế giới với mức lương mong muốn và khả năng làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, do chất lượng công việc cao, nhu cầu sử dụng lao động rất
cao và chỉ phù hợp với những người có khả năng thực sự tìm kiếm cơ hội. 2. ViecOi.vn được xem là địa điểm tuyển dụng uy tín mà nhiều sinh viên đang theo học, cũng như sinh viên mới ra trường, Tuyendungsinhvien nổi tiếng với 48 ngành nghề với nhiều trình độ, loại hình và môn học khác nhau. Cuốn sách làm việc
của trang web cũng bao gồm cả nước, nhưng tập trung ở các thành phố chuyên về sinh viên muốn làm việc, cho dù đó là bán thời gian, thực tập hoặc làm việc chính thức. Vietnamwork Là một trang tuyển dụng uy tín tại Việt Nam không chỉ được biết đến với mức độ tiện lợi và phong cách làm việc chuyên nghiệp, được
các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam tin tưởng và được lựa chọn là nơi tiếp nhận thông tin tuyển dụng nhân sự cấp cao, Vietnamwork còn sở hữu 60.000 - 120.000 lượt truy cập mỗi ngày và được đánh giá là dành cho nhân viên cấp cao có nhiều kinh nghiệm và trình độ ngoại ngữ cao. 4. Careerlink trung bình 100.000
lượt truy cập mỗi ngày, careerlink là một trong những trang tuyển dụng uy tín mà nhiều người tìm thấy vì sự đa dạng của ngành nghề và phù hợp với nhiều cấp độ nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, Careerlink chú trọng rất nhiều vào công nghệ ngân hàng, tiếng Nhật, văn phòng và công nghệ thông tin,... Ngoài ra, Careerlink
còn sở hữu những tư vấn cụ thể, phân loại đa dạng trong một hướng dẫn viên chuyên nghiệp đáng để tư vấn. 5. Jobstreet có mặt trên thế giới từ rất sớm - được thành lập vào năm 1997, Jobstreet trở lại Việt Nam muộn hơn các trang web nước ngoài, nhưng Jobstreet vẫn được biết đến là một trong những trang tuyển
dụng uy tín và chất lượng cao tại Việt Nam. Theo ước tính số lượng việc làm bao gồm tất cả các ngành nghề phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, ngoài ra, Jobstreet là một nơi mà nhiều công việc đến từ Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Philiphines, Indonesia, Thái Lan, Hồng Kông và Việt Nam. 6.
Timviecnhanh Timviecnhanh là một trang web tuyển dụng uy tín mà nhiều người lựa chọn từ nhân viên cao cấp đến nhân viên cấp cao, sở hữu một cơ sở dữ liệu tập dữ liệu khổng lồ và được cập nhật liên tục, trang web tìm kiếm việc làm này giúp bạn dễ dàng tìm được một công việc phù hợp ngay lập tức. 7.
vieclam24h Trang web tuyển dụng uy tín này có thông qua timviecnhanh, đa dạng và phong phú trong thể loại việc làm, vieclam24h hiện có gần 30.000 kỳ vọng việc làm chuyên nghiệp, gần 9.000 việc làm phổ biến hơn và hơn 3.000 việc làm cho sinh viên. Vieclam24h cũng là một nơi dễ dàng cho sinh viên mới tốt
nghiệp để tìm việc làm. Làm việc.
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