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Được thành lập vào năm 1992, Công ty Quốc tế D&N đã được biết đến 

rộng rãi là một trong những công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn sở hữu 

trí tuệ, được Tạp chí Legal 500 khu vực châu Á - Thái Bình Dương xếp hạng ở 

vị trí TOP TIER trong 10 năm liên tục kể từ 2009. Với việc mở rộng văn phòng 

đại diện tại Pháp, Công ty Quốc tế D&N là một trong số ít các công ty của Việt 

Nam đã mở rộng thành công ở nước ngoài và thu hút được một lượng lớn khách 

hàng nước ngoài. 

 Chúng tôi hiện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí chuyên viên phòng 

Nhãn hiệu và Bản quyền Tác giả. Địa điểm làm việc tại Hà Nội với mức lương 

và các chế độ đãi ngộ tốt. 

VỊ TRÍ CÔNG TÁC:  

Chuyên viên tư vấn về nhãn hiệu và xử lý tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. 

YÊU CẦU CHUNG VỀ NĂNG LỰC  

Học vấn: 

 Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học, ưu tiên đại học luật, kinh tế, 

thương mại; 

 Có kiến thức cơ bản về luật, kinh tế và thương mại; 

 Có kiến thức và hiểu biết về luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và thế 

giới.  

Kinh nghiệm: 

 Đã có ít nhất 3 năm làm việc tại một công ty dịch vụ sở hữu trí tuệ, ưu 

tiên cho người đã từng tư vấn về bảo hộ nhãn hiệu và/hoặc xử lý tranh 

chấp quyền sở hữu trí tuệ; 
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 Đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giao tiếp và tư vấn trong lĩnh vực 

này.    

 

Các kỹ năng cá nhân: 

 Thành thạo tất cả các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) tiếng Anh để có 

thể giao tiếp làm việc độc lập với các khách hàng nước ngoài;   

 Sử dụng thành thạo các phần mềm và công nghệ thông tin tiên tiến; 

 Có khả năng giao tiếp tốt; 

 Có khả năng làm việc độc lâp và làm việc theo nhóm. 

 

Thông tin liên hệ Công ty Quốc tế D&N: 

 Các ứng viên quan tâm, xin vui lòng gửi sơ yếu lý lịch mới nhất thông 

qua địa chỉ email: info@dnlaw.com.vn, và/hoặc gửi trực tiếp cho 

Phòng nhân sự theo địa chỉ: VP12, Tầng 5 tòa nhà Stellar Garden, 35 

Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà nội, Việt Nam. 

  Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web: 

www.dnlaw.com.vn  

 Ghi chú: Chỉ những ứng viên lọt vào danh sách sẽ được liên lạc. 

 Ưu tiên cho các sơ yếu lý lịch nộp sớm hơn. 
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