QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI P&P
RECRUITMENT PROCESS AT P&P

TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(RECEIVING THE APPLICATION
FILE)

Đủ điều kiện
(If qualified)

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ
CHUYÊN MÔN
(TECHNICAL TEST)

Đủ điều kiện
(If qualified)

PHỎNG VẪN TRỰC TIẾP

Trong
vòng 2
tuần
(Within 2
weeks)

Thời hạn tiếp nhận
Time limit for receipt

 Trước ngày 01/03 cho kỳ tuyển dụng mùa hè
Before 01 March for summer recruitment season
 Trước ngày 01/09 cho kỳ tuyển dụng mùa đông
Before 01 September for winter recruitment season

Điều kiện dự tuyển
Criteria for the
Candidate position

Các tiêu chuẩn tuyển chọn sẽ được nêu trong phần mô tả công việc được đăng tuyển tại từng
thời điểm cho từng vị trí cụ thể
Job requirements will be detailed in job description for each specific position at the time of
recruitment.
 Thư xin ứng tuyển
- Application letter
 Sơ yếu lý lịch (kèm 01 ảnh 3x4) - Curriculum vitae (plus one 3x4 photo)
 Bảng điểm và các bằng cấp
- Transcript and Certificates

Hồ sơ yêu cầu
Application file

P&P gửi bài kiểm tra chuyên
môn bằng tiếng Anh qua email
P&P to send technical test in
English to the Candidate via
email

Trang phục yêu cầu
Attire for interview

(DIRECT INTERVIEW)

Cách thức phỏng vấn
Interview procedure

THAM VẤN
LUẬT SƢ
ĐIỀU HÀNH

Nội dung phỏng vấn
Interview content

(CONSULTING
WITH
MANAGING
PARTNER)

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH
(INFORMING P&P’S DECISION)

Nếu được nhận
(If offered)

01 hợp đồng thử việc (song ngữ) sẽ được gửi
qua email đến Ứng viên để xem xét và ký
A probation contract (in bilingual form) to
be sent to the Candidate via email for review

Thời gian thử việc
Time limit for probation

Thời gian thử việc 30 ngày hoặc 60 ngày lịch (tùy thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp
của từng công việc)
The probation period will be 30 days or 60 days (depending on the nature and the complex
of each specific job)

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
THỬ VIỆC
Không đạt yêu cầu
(If failed)

(TERMINATING THE PROBATION
CONTRACT)

Đạt yêu
cầu
(If passed)

(SIGNING LABOUR CONTRACT)

Thêm một buổi phỏng
vấn bởi một luật sư khác
của P&P
There will be another
interview with another
partner of P&P

Nội dung buổi phỏng vấn tập trung về những thông tin được đề cập trong hồ sơ ứng tuyển và
các kỹ năng tiếng Anh của Ứng viên
The interview content mainly focuses on the details stated in the Candidate’s CV and his/her
English speaking skill

AGREEMENT)

KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Nếu cần thiết
(if necessary)

Ứng viên xác nhận việc chấp thuận thông qua email gửi lại P&P, đồng thời ký và gửi lại bản
chính của hợp đồng thử việc cho P&P vào ngày làm việc đầu tiên tại văn phòng P&P
The Candidate to confirm acceptance via email and will sign and give a hard original copy
of the probation contract to P&P on his/her first day of working at one of P&P offices

THÔNG BÁO KẾT QUẢ
THỬ VIỆC
(INFORMING THE PROBATION
RESULT)

Luật sư phụ trách phỏng vấn trực tiếp bằng
tiếng Anh hoặc tiếng Việt tại Văn phòng của
P&P (Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc Đà Nẵng)
Partner in charge will directly interview the
Candidate in English or Vietnamese at P&P
office (Ho Chi Minh, Hanoi or Danang)

Ký hợp đồng thử việc
Signing the probation
contract

(PROBATION)
AGREEMENT)

Trong 03 ngày trước
khi hết hạn thử việc
Within 03 days before
the expiration of the
probation

Luật sư phụ trách tuyển dụng
xem xét câu trả lời của Ứng
viên
The Partner in charge to
assess the Candidate’s answer

 Ứng viên nam mặc áo vest tối màu, giày tây, thắt cà vạt; và
Male candidates: Dark color business suite with tie and closed-toe shoes
 Ứng viên nữ mặc áo vest tối màu, giày cao.
Female candidates: Dark color business suite and high-heel shoes

P&P gửi thông báo đến Ứng viên về quyết định của
P&P đối với kết quả phỏng vấn qua email
P&P to send email to the Candidate to inform the
interview result

Nếu chấp
thuận
(If
accepted)

KÝ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
THỬ VIỆC
(SIGNING PROBATION

Trong vòng 7 ngày
(Within 7 days)

Ứng viên “gửi lại câu trả
lời cho P&P
Candidate to send the
answer back to P&P

Thời hạn của hợp đồng lao động có thể là có xác định thời hạn từ 01 năm,
02 năm, 03 năm hay không xác định thời hạn tùy thuộc vào tính chất công
việc
The contract terms will be 01 year, 02 years, 03 years or indefinite,
depending on job requirements

