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Cơ hội nghề nghiệp 

Công ty TNHH Quốc tế D&N 

http://www.dnlaw.com.vn/ 

 

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 

sáng chế. Địa điểm làm việc tại Hà Nội với mức lương và các chế độ đãi ngộ 

tốt. 

1. Mô tả công việc: 

 Tư vấn trước nộp đơn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến sáng 

chế; Dịch, hiệu đính bản mô tả sáng chế cơ khí điện tử viễn thông, đặc 

biệt là lĩnh vực công nghệ không dây; Chuẩn bị tài liệu đơn đăng ký bảo 

hộ sáng chế để nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ; 

 Quản lý các công việc phát sinh trong quá trình theo đuổi đơn đăng ký 

bảo hộ đơn sáng chế theo quy trình đã định của công ty; 

 Báo cáo và đưa ra các giải pháp cho các công việc phát sinh để xin ý kiến 

chỉ dẫn từ Khách hàng và trả lời các công việc phát sinh đúng hạn cho 

các cơ quan hữu quan; 
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 Làm việc với các cơ quan hữu quan nhằm quản lý, theo dõi và thúc đẩy 

vụ việc được chỉ định; 

 Phát triển và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng thông qua 

chăm sóc hiệu quả công việc của Khách hàng. 

 

2. Yêu cầu : 

 Tốt nghiệp loại khá Khoa kỹ thuật điện tử viễn thông trường Đại học 

Bách Khoa hoặc loại khá giỏi Viện ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh 

Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Đại học bách khoa Hà nội; 

 Sử dụng thành thạo tiếng Anh; cụ thể IELTS tối thiểu là 5.5 (tương 

đương TOEIC: 650) đối với ứng viên tốt nghiệp khoa kỹ thuật điện tử 

viễn thông và IELTS tối thiểu là 7.0 đối với tốt nghiệp Viện ngoại ngữ; 

 Ưu tiên có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực được đạo tạo; 

 Kỹ năng làm việc độc lập và/hoặc làm việc theo nhóm trong quản lý 

công việc, giao tiếp, tác động, giải quyết vấn đề; 

 Có kỹ năng lập luận, phân tích, giao tiếp và diễn đạt rõ ràng; 

 Ý thức trách nhiệm cao, tự tin, thận trọng, ngay thẳng và có động lực 

cao. 

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. 

http://www.dnlaw.com.vn/

