Website: www.ccsgiahuy.com

Hotline: 024 66823450

Trụ sở: Tầng 3, tòa nhà Simco, 28 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CCS GIA HUY
Công ty cổ phần CCS Gia Huy
• Website của công ty:
www.ccsgiahuy.com
• Fanpage: ccsgiahuy
- Trụ sở: Tầng 3, tòa nhà Simco, 28
Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Hotline: 038 3588824;
024 66823450
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2. VĂN PHÒNG XKLĐ GIA HUY

MẪU BIỂN HIỆU VĂN PHÒNG XKLĐ GIA HUY
Website: ccsgiahuy.com không thay đổi
Hotline: thay bằng sđt của bạn vào

VP: địa chỉ của bạn
Trụ sở: Tòa nhà Simco (không thay đổi)

2. VĂN PHÒNG XKLĐ GIA HUY

Mẫu nhận diện thương hiệu mặt ngoài Văn phòng XKLĐ Gia Huy

2. VĂN PHÒNG XKLĐ GIA HUY

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VP XKLĐ GIA HUY
THÔNG QUA NỘI THẤT THÔNG QUA BÀN LỄ TÂN, BACKDROP

2/ Dịch vụ của Chuỗi văn phòng XKLĐ
Nhật Bản & Việc làm trong nước Gia Huy

2/ Dịch vụ của Chuỗi văn phòng XKLĐ
Nhật Bản & Việc làm trong nước Gia Huy

• * Dịch vụ 1 (XKLĐ): Xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản. Các
thị trường khác ngoài Nhật Bản công ty không cung cấp.
• Công ty Gia Huy trả phí cho đối tác là phí môi nguồn lao động đi xuất
khẩu lao động Nhật Bản. Mức phí theo quy định của công ty Gia Huy
đưa ra và công bố trong hợp đồng hợp tác chính thức và mức phí có
thể được thay đổi, cập nhật theo thực tế thị trường.
•

2.1. Dịch vụ XKLĐ Nhật Bản
• Chuỗi văn phòng/ cửa hàng Xuất
khẩu lao động Gia Huy là văn
phòng hợp pháp, thuộc quyền sở
hữu trí tuệ nhãn hiệu dịch vụ của
công ty CCS Gia Huy.
• Chuỗi văn phòng XKLĐ Nhật Bản
& Việc làm trong nước Gia Huy là
chuỗi cung ứng các đơn hàng
xuất khẩu lao động sang Nhật
Bản theo hình thức dịch vụ trọn
gói và hợp pháp

2.1. Dịch vụ XKLĐ Nhật Bản
• Trọn gói: Từ lúc người lao động có mong muốn và ý định tìm hiểu
về việc đi lao động nước ngoài tại thị trường Nhật Bản, công ty sẽ
tư vấn phù hợp với nhu cầu của người lao động và các đơn hàng
của công ty; hỗ trợ khai thông tin, đào tạo kiến thức và kỹ năng cho
người lao động theo quy định của đối tác Nhật Bản và pháp luật
Việt Nam để có kỹ năng lao động cần thiết làm việc (bao gồm đào
tạo ngôn ngữ, đào tạo kỹ năng lao động, đào tạo kiến thức, đào tạo
văn hóa Nhật Bản, đào tạo về pháp lý và đào tạo kỹ năng quản trị
tiền cho người lao động);

2.1. Dịch vụ XKLĐ Nhật Bản
• Tổ chức thi đơn hàng của đối tác dành cho lao động;
• Tổ chức đưa người lao động bay sang Nhật Bản;
• Tổ chức đón người lao động Việt Nam tại Nhật Bản;
• Hỗ trợ người lao động làm việc và ổn định công việc,
• Ổn định thu nhập tại Nhật Bản;
• Hỗ trợ người lao động sau khi hết thời gian lao động hoặc trở về
Việt Nam.

2.1. Dịch vụ XKLĐ Nhật Bản
• Hợp pháp: Công ty CCS Gia Huy và văn phòng
xkld Nhật Gia Huy là công ty có giấy phép xuất
khẩu lao động hợp pháp được Bộ Lao Động –
Thương Binh và Xã hội Việt Nam cấp phép; được
đối tác Nhật Bản cấp giấy phép cho phép khai thác
các đơn hàng lao động cho người lao động Việt
Nam sang Nhật Bản lao động.
• Các đơn hàng đều là trực tiếp, chính thức từ đối
tác Nhật Bản ủy quyền cho Gia Huy khai thác.

2.1. Dịch vụ XKLĐ Nhật Bản
• Chúng tôi cam kết không bán đơn, không cò
form, chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói, uy
tín, hợp pháp cho người lao động.
• Chúng tôi đã có hơn 15 năm kinh nghiệm và
hoạt động chính thức, hợp pháp trong lĩnh
vực xuất khẩu lao động nói chung và riêng
thị trường Nhật Bản là thế mạnh và ưu tiên
số 1 của chúng tôi.

2/ Dịch vụ của Chuỗi văn phòng XKLĐ
Nhật Bản & Việc làm trong nước Gia Huy

• * Dịch vụ 2 (Lao động thời vụ trong nước):
Tìm kiếm lao động thời vụ và cung cấp lao động thời vụ cho các nhà
máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trên toàn quốc mà ưu tiên là các nhà
máy, xí nghiệp, doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp, khu
chế xuất ở Miền Bắc.

2.3. Văn phòng XKLD Nhật Bản tiêu chuẩn
- Văn phòng dịch vụ xuất
khẩu lao động và việc làm
trong nước Gia Huy chỉ cần
diện tích chuẩn trong
khoảng từ 20m2-30m2 là
phù hợp. Phù hợp về diện
tích, về chi phí, và phí vận
hành cũng như khả năng
khai thác khách hàng.
- Với các văn phòng có diện
tích lớn hơn 30m2, đối tác
và công ty Gia Huy cần tính
toán kỹ lưỡng về các chi phí.

2.3. Văn phòng XKLD Nhật Bản tiêu chuẩn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bàn lễ tân;
Bàn tiếp khách;
Logo/ biển hiệu phần backdrop (treo tường ở vị trí trung tâm của văn phòng);
Treo các bức ảnh trang trí về hoạt động của công ty Gia Huy trong lĩnh vực xuất
khẩu lao động ở các vị trí phù hợp trên tường; treo các chứng nhận, chứng chỉ
(nếu có) mà công ty đạt được ở các vị trí phù hợp.
02 lá cờ Việt Nam và Nhật Bản để trên bàn làm việc;
Dụng cụ đựng tài liệu phù hợp;
+ 01 Tủ đựng tài liệu (dạng tủ đựng tài liệu đứng hoặc giá đứng để tài liệu hoặc
tủ ngăn kéo để dưới chân bàn);
+ Các tài liệu đã in ấn phục vụ việc tư vấn bán hàng (xuất khẩu lao động Nhật
Bản) và việc làm trong nước) như hồ sơ công ty, mẫu biểu điền thông tin, phiếu
thu tiền…;
01 Điện thoại di động và sim hotline của văn phòng đó;
01-02 Camera an ninh lắp đặt để giám sát an ninh và hoạt động bên trong và
bên ngoài của các văn phòng;

2.3. Văn phòng XKLD Nhật Bản tiêu chuẩn
• Có 01 máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn làm việc là một lợi thế.
• Đồng phục nhân viên tư vấn tại văn phòng.
• Các đồ dùng dành cho việc uống nước và tiếp khách: như bình nước, ấm nước, ấm siêu tốc…
• Các đồ trang trí khác phù hợp như lọ hoa
• Đèn diện đủ sáng, các bóng điện hoạt động bình thường.
• Yêu cầu về văn phòng luôn sạch sẽ, thơm tho, mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông; đồ
dùng, vật dụng, bàn ghế ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, các đồ dùng để tiếp khách, tư vấn khách
hàng luôn luôn phải sẵn có và có thể dùng được, đang hoạt động tốt.
• + Cửa hàng/ văn phòng xkld Gia Huy phải mở cửa đúng giờ (08h00-17h00) hàng ngày, 7 ngày/
tuần và đủ tất cả các ngày trong tháng; hoạt động bình thường và có hiệu quả; trừ những ngày
lễ đặc biệt hoặc nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.
• + Nhân viên đến văn phòng làm việc với vai trò tư vấn viên hoặc làm việc chính thức tại cửa
hàng phải mặc đồng phục của cửa hàng quy định hoặc phải ăn mặc lịch sự, nghiêm túc (thời
trang công sở: áo sơ mi, hoặc áo thun có cổ, quần âu hoặc quần jeans lịch sự, không mặc quần
rách quần tua rua; đi giầy hoặc dép quai hậu); đầu tóc gọn gàng, nữ trang điểm nhẹ nhàng; có
các tài liệu làm việc, máy tính làm việc vv…

3. ĐỐI TÁC MÀ GIA HUY ƯU TIÊN,
MONG MUỐN ĐƯỢC HỢP TÁC
1) Các cá nhân hoặc tổ chức đang làm việc trong lĩnh vực xuất
khẩu lao động nói chung và xuất khẩu lao động Nhật Bản
2) Các cá nhân và tổ chức đang làm việc trong lĩnh vực môi giới
việc làm quốc tế hoặc mối giới tìm kiếm việc làm trong nước
3) Các cá nhân đã và đang làm việc với tại các công ty xuất khẩu
lao động, môi giới việc làm.
4) Các cá nhân đã từng đi xuất khẩu lao động về nước, ưu tiên
những người đã từng xuất khẩu lao động từ Nhật Bản trở về Việt
Nam làm việc

3. ĐỐI TÁC MÀ GIA HUY ƯU TIÊN,
MONG MUỐN ĐƯỢC HỢP TÁC
5) Các cá nhân, tổ chức đã và đang kinh doanh hoặc mở các văn
phòng tư vấn bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bất động sản, đào tạo
Tiếng Anh…
6) Các cá nhân, tổ chức làm việc trong lĩnh vực đoàn thể, hội nhóm
như hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, hội người
già, trung tâm giới thiệu việc làm vv… có
7) Các cá nhân, tổ chức có mong muốn tìm kiếm một cơ hội hợp
tác kinh doanh hoàn toàn mới, kiếm thêm thu nhập chính đáng và
mang tính nhân văn rất cao (giúp đỡ được mình và giúp đỡ được
người khác).

4. QUYỀN LỢI CỦA ĐỐI TÁC
• Quyền lợi về tài chính
• Quyền lợi về truyền thông
• Quyền lợi về chuyên môn,
• Quyền lợi về đào tạo
• Quyền lợi uy tín, thương hiệu

4. QUYỀN LỢI CỦA ĐỐI TÁC
- Với mỗi nguồn lao động được giới thiệu; với mỗi nguồn lao động xuất cảnh thành
công, Đối tác/ Văn phòng sẽ nhận được thù lao môi giới (hay còn gọi là hoa hồng
môi giới hoặc hoa hồng dịch vụ, phí dịch vụ) cho mỗi khách hàng – là người lao
động mà Đối tác đã giới thiệu.
- PHÍ HOA HỒNG là khoản tiền mà Đối tác, văn phòng đương nhiên được nhận khi
giới thiệu và tư vấn thành công cho khách hàng xuất khẩu lao động thành công –
chính là doanh thu chính của văn phòng xkld.

4. QUYỀN LỢI CỦA ĐỐI TÁC
-

Hỗ trợ một phần chi phí mở văn phòng
Hỗ trợ một phần chi phí vận hành văn phòng
Hỗ trợ một phần chi phí truyền thông
Hỗ trợ các chi phí khác (nếu có)

5. CÁCH THỨC HỢP TÁC
• - Các Đối tác phù hợp và tiềm năng chủ động liên hệ với công ty cổ
phần Gia Huy đề xuất hợp tác thông qua các kênh trực tuyến như
website, fanpage, email hoặc hotline của công ty; Hoặc công ty Gia
Huy tìm kiếm đối tác, chủ động đề xuất Đối tác hợp tác trong việc
mở văn phòng xkld Nhật Bản Gia Huy.
• - Hai bên tiến hành đặt lịch hẹn gặp mặt trực tiếp và thăm quan văn
phòng trụ sở của Gia Huy hoặc thăm qua vị trí địa lý, khu vực, mặt
bằng mà đối tác dự kiến mở văn phòng xkld Nhật Bản Gia Huy.

5. CÁCH THỨC HỢP TÁC
• Hai bên gửi bản hợp đồng mẫu và thảo luận chi tiết về các điều
khoản hợp đồng; sau đó tới bước ký hợp đồng nguyên tắc và
hợp đồng hợp tác mở văn phòng xkld và thực hiện các nghĩa
vụ tài chính nếu có, để tiến hành các bước hợp tác tiếp theo.
• Đối tác tự tìm kiếm đơn vị thi công nội thất, tiến hành thi công
nội thất, ngoại thất và hoàn thiện văn phòng theo chuẩn của
công ty Gia Huy. Lưu ý là thiết kế văn phòng có thể được chỉnh
sửa cho phù hợp với mặt bằng cụ thể nhưng không làm thay
đổi nhận diện thương hiệu, và có đầy đủ các tiện ích tối thiểu
cho một văn phòng tư vấn dịch vụ việc làm.

5. CÁCH THỨC HỢP TÁC
• Hai bên trao đổi kỹ lưỡng về chương trình truyền thông trước khai
trương (nếu có): chương trình cụ thể, thời gian khai trương, khách
mời, các vấn đề pháp lý xin phép văn phòng hoạt động, ngân sách
truyền thông trước khai trương; quyền và nghĩa vụ mỗi bên phải
thực hiện; hoạt động marketing, truyền thông và ngân sách
marketing hàng tháng (nếu có).
• Bên Gia Huy có trách nhiệm gửi tài liệu tư vấn xuất khẩu lao động
Nhật Bản và tư vấn tuyển dụng lao động phổ thông làm việc thời vụ
trong nước tại các nhà máy, xí nghiệp và tiến hành đào tạo (đào tạo
qua tài liệu, qua video, qua trực tuyến hoặc trực tiếp, chọn hình thức
phù hợp cho hai bên).
• - Tổ chức khai trương văn phòng (nếu có

THÔNG TIN LIÊN HỆ
• Công Ty Cổ Phần CCS Gia Huy
• Website: www.ccsgiahuy.com
• Fanpage: www.fb.com/ccsgiahuy
• Trụ sở: Tầng 3, tòa nhà Simco, 28 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm,
Hà Nội
• Hotline: 038 3588824; 024 66823450

