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THƯ NGỎ
Kính göûi:

QUÝ KHÁCH HÀNG THÂN MẾN

Lôøi ñaàu tieân coâng ty chuùng toâi xin gởi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất và kính
chuùc Quyù khách kinh doanh luôn có lợi nhuận cao, ngày càng phát triển vững mạnh.
Kính thöa Quyù khách hàng!
Công ty Nhân Lực Nhân Kiệt được Bộ Lao Động cấp giấy phép cho thuê lại lao động số 29,
ngày 14/01/2014; GPKD số: 0308022768 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 02/04/2009 và
được phép kinh doanh gần 50 ngành nghề khác nhau.
Để hội nhập và cùng đồng hành phát triển với quý khách hàng, hiện tại công ty chúng tôi đang
phát triển kinh doanh những dịch vụ chủ yếu sau:
1. Cung ứng, cho thuê lại lao động;
2. Sản xuất, gia công, đóng gói hàng hoá;
3. Hợp thức hóa lao động;
4. Nhận thầu khoán, bốc xếp;
5. Cho thuê lao công, vệ sinh chung văn phòng, nhà máy, chăm sóc cảnh quan;
6. Giao nhận hàng hoá và nhiều dịch vụ tiện ích khác.
Lợi ích của dịch vụ:
 Tiết giảm chi phí nhân công cho quý khách hàng;
 Dễ giảm nhân sự ngay khi đơn hàng giảm (đơn hàng mùa vụ)
 Cung cấp đủ ngay nhân lực cho nhu cầu sản xuất linh hoạt;
 Đảm bảo tiến độ giao hàng và giữ được uy tín với khách hàng;
 Không phải chịu trách nhiệm pháp lý với Nhà nước và người lao động;
 Giảm nhiều thời gian, chi phí, nhân sự cho công tác tuyển dụng, quản lý và các thủ tục
hành chính khác;
 Tránh rủi ro về các tranh chấp lao động như kỷ luật, sa thải, chấm dứt HĐLĐ, …;
“Đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết” là phương châm hoạt động của Công ty chúng tôi.
Chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực hết mình và làm hài lòng quý khách.
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ: (08) 38 213 955 – Hotline: 0901 557 456
Trân trọng và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.
Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016
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