
No.3/20, Nguy Nhu Kon Tum Str., Nhan Chinh Ward,
Thanh Xuan Dist., Hanoi

(+84) 854 88 33 88 contact@oritholdings.com www.oritholdings.com

WORKFORCE

INTEGRITY
DEDICATION

UNDERSTANDING
EMPATHY

DISCERNMENT

Company Profile

ORIT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY



WORKFORCE

MỘT THÀNH VIÊN CỦA
A Member Of

Orit Holdings Profile | Workforce00 Orit Holdings Profile | Workforce 01



Orit Holdings Profile | Workforce02 Orit Holdings Profile | Workforce 03M
Ụ

C 
 L

Ụ
C

CONTENTS

04 GIỚI THIỆU CHUNG
ABOUT US

20 TUYỂN DỤNG
RECRUITMENT

28 CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
OUTSOURCING

32 QUẢN LÍ TIỀN LƯƠNG
PAYROLL

36 TƯ VẤN
CONSULTING



Orit Holding Profile | Workforce04 Orit Holding Profile | Workforce 05

GIỚI THIỆU
CHUNG

A
B

O
U

T
U

S

Since 2008, we have been Today Media JSC known as a key partner of
Heineken Vietnam, Yamaha Motor Vietnam
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Lời giới thiệu
Từ 2008, với đại diện là Công ty 
cổ phần truyền thông Today 
Media, được biết đến là đơn vị 
cung cấp nhân sự trong các hoạt 
động sự kiện của nhiều thương 
hiệu lớn tại Việt Nam như LOTTE, 
Heineken, Tiger, Yamaha, EVN,…

Từ 2014, với hoạt động của 
Trường Thịnh Phát, đơn vị cung 
cấp nguồn công nhân, kỹ sư, 
chuyên gia nước ngoài cho dự án 
xây dựng nhà máy lọc dầu Nghi 
Sơn, Thanh Hóa.

Nhân sự chủ chốt của Orit Work-
force được đào tạo bài bản với 
nhiều trải nghiệm trong hoạt động 
quản lý và cung ứng nguồn nhân 
lực. Với phương pháp quản trị tiên 
tiến, am hiểu luật pháp và thị 
trường lao động Việt Nam, Orit 
Workforce luôn nỗ lực không 
ngừng cung cấp cho thị trường 
những giải pháp quản trị nguồn 
nhân lực hiệu quả.

About us
Since 2008, we have been Today 
Media JSC known as a key partner 
of LOTTE, Heineken Vietnam, Tiger, 
Yamaha Motor Vietnam, EVN…in 
supplying touch-point persons (pro-
motion girls/boys, instructors…) in 
their marketing activities.

Since 2014, we have developed 
Truong Thinh Phat JSC, operated in 
supplying workers, engineers, for-
eign experts,…for Nghi Sơn oil 
refinery Plant in Thanh Hoa. 

The team leaders of Orit Workforce 
has been graduated from top univer-
sities in Vietnam and oversea as well. 
We have accumulated a wealth of knowl-
edge and practical experience from big 
companies in Vietnam. With advanced 
management methods, knowledge of 
the related laws and Vietnamese labor 
market, Orit Workforce commits to provide 
the best effective human resource man-
agement solutions.
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Triết lý
Với Orit, không có cơ hội kinh doanh nào tốt 
hơn sự hài lòng của khách hàng.
Chúng tôi luôn nỗ lực để từng phần việc, từng 
dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn vượt 
trên cả sự mong đợi của khách hàng bằng:

TÍN – TÂM – SÁNG – THÔNG – TRÍ

Our philosophy
Customer’s satisfaction is Orit’s success.
We exceed the limit by: INTEGRITY

DEDICATION
UNDERSTANDING
EMPATHY
DISCERNMENT
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Tầm Nhìn
Đến 2026, Orit Workforce thuộc 
nhóm 10 công ty cung cấp giải 
pháp nhân sự toàn diện hàng 
đầu tại thị trường Việt Nam.

Vision
In 2026, Orit Workforce will be 
in Top 10 of Human Resource 
Service Suppliers with ad-
vanced solutions in Vietnam.
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Các
Dấu Mốc
Phát Triển

2008

Cung cấp nhân sự sự 
kiện, nhân sự thời vụ 
cho nhiều thương hiệu 
lớn như: Lotte, 
Yamaha, Heineken,…

We have been one of the 
best human resource sup-
plier in marketing activit-
ties of many famous 
brands in Vietnam such as 
LOTTE, YAMAHA, EVN,
HEINEKEN…

2014

Cung cấp công nhân, kỹ 
sư, chuyên gia làm sạch 
công nghiệp và chống 
ăn mòn trong nhà máy 
lọc dầu, nhà máy điện.

Being one of the biggest 
human resource providers 
for many contractors in oil
industries in Vietnam like: 
NSRP, BOILER MASTER, 
DMC, HPA,…

2019

The brand “Orit Workforce” 
has been developed with the 
mission: one of the best 
choices for Enterprises in 
Vietnam when they use
HR OUTSOURCING SERVICES.

Thương hiệu Orit Work-
force được phát triển 
hướng đến là lựa chọn tốt 
nhất của nhiều doanh 
nghiệp trong và ngoài 
nước.

202...

Developing our business acti-
vates in workforce supplying 
with various services from 
Recruitment, L&D, C&B, Con-
sultant…to bring our custom-
ers the better services.

Hoạt động chuyên sâu 
trong quản trị và cung ứng 
nguồn nhân lực; cung cấp 
cho thị trường hàng ngàn 
nhân sự có chất lượng, đáp 
ứng ngày càng tốt hơn các 
yêu cầu của khách hàng.

Development Milestones
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H!c h"i không ng#ng,
gi$i quy%t th&u 'áo m!i 

v&n '(.

Keep learning and solving 
every problem thoroughly.

L)ng nghe, th&u hi*u và 
lan to$ (chia s+)

Listening, and sharing

Tr!ng TÍN v,i khách hàng,
Gi- TÍN v,i '.i tác,

Ch/m TÍN v,i '0ng nghi1p.

Value clients’ TRUST
Preserve partners’ TRUST

Nurture coworkers’ TRUST

Work enthusiastically 
and wholeheartedly

Understanding, clarity

Nhi1t huy%t l,n,
Làm vi1c b2ng c$ trái tim

Hi*u bi%t, minh b3ch



NHÂN SỰ
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OUR MANAGEMENT TEAM

Tốt nghiệp đại học ngoại thương, 
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Anh 
quốc. 

Có hơn 20 năm kinh nghiệm vận 
hành doanh nghiệp hiệu quả trong 
lĩnh vực truyền thông, dịch vụ công 
nghiệp với nhiều đối tác trong và 
ngoài nước.

Xây dựng tổ chức, đội ngũ luôn được 
TGĐ quan tâm đặc biệt nhằm cung 
cấp cho khách hàng những dịch vụ 
tốt nhất trên những giá trị cốt lõi đã 
được xác lập trong suốt những năm 
qua.

NGUYỄN GIANG
Tổng giám đốc

Zang Nguyen holds BA degree 
from Foreign Trade University in 
Vietnam and MBA degree from 
STM in UK.
Zang has 20 years of extensive 
experience in operation manage-
ment in communication industry 
and in oil and gas sector. 

Understanding of local workforce 
market and building a reliable com-
pany always receive attention of 
Zang in order to provide customers 
with the best services based on the 
core values established in the past 
years.

Tại Việt Nam, để cung cấp dịch vụ cho 
thuê lại lao động, nhà cung ứng cần phải 
có GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ 
LẠI LAO ĐỘNG. Chúng tôi sở hữu GIÂY 
PHÉP này nhằm đảm bảo lợi ích cho 
khách hàng của mình.

In order to carry out labour oursourc-
ing service in Vietnam, it is compulso-
ry that suppliers have a license.
We are an experienced supplier in Hanoi 
and have been granted the labour 
outsourcing license after many years 
operating in this field.

Đội ngũ chuyên gia

Chúng tối ưu hoá dịch vụ cung cấp bằng việc 
hợp tác với nhiều chuyên gia để có thể mang lại 
hiệu quả lớn nhất cho khách hàng của mình.

Chuyên gia của chúng tôi là những người làm 
quản trị nhân sự am hiểu chính sách, pháp luật, 
có nhiều trải nghiệm đa dạng trong nhiều loại 
hình doanh nghiệp của Việt Nam.

Our specialists

Our services are utilized by combining 
specialists working in HR to provide the 
best service to our clients.

Our specialists are woking in HR manage-
ment with knowledge of Vietnamese 
Labour Law, highly experienced in diversi-
fy firms in Vietnam.

Đối tác trong và ngoài nước

Đối tác của chúng tôi: 
• Là các doanh nghiệp Việt Nam, 
• Các doanh nghiệp nước ngoài  tại Việt Nam
• Các doanh nghiệp ngoài nước có mối quan 
hệ với Việt Nam.

Chúng tôi đã và đang phát triển dịch vụ của 
mình cùng nhiều đối tác danh tiếng như: EVN, 
HABECO, NSRP, YAMAHA, HEINEKEN, BOILER 
MASTER,…

Our Vietnamese and oversea Partners.

We have built solid relationships with:
• Vietnamese enterprisese
• FDI in Vietnam,
• The foreign firms, which have business 
activites with Vietnam.

We have been working with famous enter-
prises in Vietnam, such as: EVN, HABECO, 
NSRP, YAMAHA, HEINEKEN, BOILER 
MASTER…

ZANG NGUYEN
General Director

Tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân, 
thạc sỹ quản trị kinh doanh CFVG.

Hơn 20 năm kinh nghiệm ở các vị trí 
kinh doanh, điều hành doanh nghiệp, 
là người đóng vai trò quan trọng 
trong việc định hướng phát triển kinh 
doanh.

Am hiểu thị trường, tiếp cận bài bản, 
phục vụ chu đáo luôn là cách mà 
chúng tôi cùng nhau tuân thủ để 
mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách 
hàng.

LÊ HÙNG
Giám đốc điều hành

Hung graduated from National 
Economic University and Master 
program at CFVG in Vietnam.

Hung has over 20 years of intensive 
experience in business manage-
ment. He plays significant impact 
shaping business development. 

Comprehensive understanding of 
workforce, professional approach-
ing and providing excellent service 
are his priorities to bring more ben-
efit to the customers. 

LE HUNG
CEO



Orit Holdings Profile | Workforce18 Orit Holdings Profile | Workforce 19

DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP
WHAT WE DO?

TUYỂN DỤNG
RECRUIMENT

CHO THUÊ 
LẠI LAO ĐỘNG
OUTSOURCING

QUẢN LÍ 
TIỀN LƯƠNG

PAYROLL

TƯ VẤN 
LAO ĐỘNG

CONSULTING
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DỊCH VỤ
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Chúng tôi vận dụng phương thức quản lý hiện đại 
cùng sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ

trong quá trình tìm kiếm, sàng lọc ứng viên.
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Tuyển Dụng
Recuitment

Using outside recruitment services as key 
factor help the our customers’ businesses 
are more effective tool in human resource 
planning. Orit Workforce provides the best 
solution to find the most suitable candi-
dates for the customer's business from 
unskilled to senior management positions, 
meeting the needs of expanding.

Our professional recruiting specialists 
according to each order and a rich & 
diverse candidate data source that will 
fully meet the requirements of customers.

Quản lí Khoa Học Phù Hợp
Chúng tôi vận dụng phương thức quản lý 
hiện đại cùng sự hỗ trợ đắc lực của công 
nghệ trong quá trình tìm kiếm, sàng lọc 
ứng viên. 

Management
We apply modern management
methods with effective technology sup-
port in the process of searching and 
screening candidates.

Understanding
Always listening, analyzing scientifically 
and thoroughly to customer requirements 
helps us build a process of finding the suit-
able candidate.

Effectiveness
Strict recruitment process helps to 
select the best candidates for the job 
requirements, budget as well as the 
business’ culture.

Lắng nghe, phân tích khoa học, thấu đáo 
các yêu cầu của khách hàng giúp chúng tôi 
xây dựng được quy trình tìm kiếm và lựa 
chọn chi tiết đáp ứng mọi yêu cầu. 

Quy trình tuyển dụng chặt chẽ giúp lựa 
chọn được những ứng viên phù hợp nhất 
với yêu cầu công việc, ngân sách cũng như 
văn hoá của doanh nghiệp. 

Sử dụng dịch vụ tuyển dụng là giải pháp 
hiệu quả trong hoạch định nhân sự của 
doanh nghiệp. Orit Workforce cung cấp 
giải pháp tìm kiếm ứng viên thích hợp nhất 
cho khách hàng. Từ vị trí lao động phổ 
thông tới các vị trí quản lý cấp cao, đáp ứng 
nhu cầu linh hoạt trong sản xuất kinh 
doanh của khách hàng. 
Đội ngũ tuyển dụng chuyên nghiệp theo 
từng đơn hàng và từng đối tượng, cùng 
nguồn dữ liệu ứng viên lớn, đa dạng đáp 
ứng mọi  yêu cầu của khách hàng.
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Quy trình tuyển dụng
Recruitment process

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng

Getting requirements

Thảo luận, phân tích để xác định 
chân dung ứng viên phù hợp

Sàng lọc ứng viên phù hợp nhất 
từ nguồn dữ liệu

Delivery the workforce

Bàn giao người lao động cho 
khách hàng

Document completing

Hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục 
tuyển dụng 

Finalyzing

Thông báo kết quả với 
ứng viên

Lập danh sách ứng viên và 
thống nhất lịch phỏng vấn

Interview

Phỏng vấn ứng viên
(theo yêu cầu khách hàng)

Analysis Smart Searching Arranggement



Saving time and money with our up-
dated and rich data.

Nguồn dữ liệu ứng viên lớn và luôn cập 
nhật sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của các 
doanh nghiệp.
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Lợi ích của
dịch vụ tuyển dụng

Nhanh chóng cung cấp nhân sự trong 
vòng 5-14 ngày

High speed with our sources, we can satisfy 
any requirements within 5-14 working days

Committing to exceed 
customer’s expectation 
by professional service.

Phương pháp làm việc chuyên 
nghiệp, cam kết thực hiện đầy 
đủ nhằm thỏa mãn hơn yêu cầu 
của khách hàng.

Advantages

Both customer and candidate infor-
mation are secured at the highest 
level.

Các thông tin của khách hàng cũng như 
ứng viên đều được bảo mật ở mức cao 
nhất.
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CHO THUÊ
LẠI LAO ĐỘNG
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Khi sử dụng dịch vụ “Cho thuê lại lao động”
các nhân viên sẽ kí hợp đồng lao động trực tiếp với Orit Workforce,

giúp khách hàng của chúng tôi tập trung hơn cho công việc chính của họ.



Khi sử dụng dịch vụ “Cho 
thuê lại lao động”, các 
nhân viên sẽ kí hợp đồng 
lao động trực tiếp với Orit 
Workforce.
Chúng tôi sẽ chịu trách 
nhiệm về mặt pháp lý với tư 
cách là người sử dụng lao 
động. Dịch vụ này là giải 
pháp tối ưu cho quý khách 
hàng gặp hạn chế trong việc 
tuyển dụng lao động trực 
tiếp.

Using HR outsourcing ser-
vice help our customers 
more focus on their core 
business with better result.

We, with advanced, updated 
solutions will effectively 
solve all problems that direct 
labor contract can be hap-
pened. 

- Kí kết hợp đồng trực tiếp với người lao động

- Kê khai, nộp thuế TNCN cho người lao động

- Kê khai nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người 
lao động

- Quản lý ngày nghỉ phép, lễ hàng năm của 
người lao động

- Tổ chức khám sức khỏe và cấp bảo hiểm tự 
nguyện cho người lao động

- Xử lý các yêu cầu phát sinh khác liên quan 
đến quản lý nhân sự thuê ngoài

Workforce contract

Personal Income Tax (PIT)
Insuarance - all kinds under 
Vietnamese laws

Annual leave record

Labor health checking

Other HR task if required
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QUẢN LÍ
TIỀN LƯƠNG
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Orit Workforce cung cấp dịch vụ chất lượng cao hàng đầu trên thị trường.



PAYROLL
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- Chia sẻ áp lực về nhân lực và tài 
chính để khách hàng tập trung 
nguồn lực cho những hoạt động cốt 
lõi của doanh nghiệp.
- Chuyên môn hóa cao để hạn chế tối 
đa rủi ro trong quá trình quản trị và 
được tư vấn bởi các chuyên gia có 
chuyên môn cao khi xử lý các sự vụ 
phát sinh.
- Bảo mật cao nhất dữ liệu của khách 
hàng cũng như người lao động.
- Các quy định về lao động, bảo hiểm xã hội và thuế thu 
nhập cá nhân luôn được cập nhật nhanh nhất.
Với đội ngũ nhân sự có chuyên môn sâu, giàu 
kinh nghiệm cùng hệ thống quản lý hiện đại, 
chuyên nghiệp, cập nhật thường xuyên, Orit 
Workforce là một trong những nhà cung cấp dịch 
vụ nhân sự hàng đầu trên thị trường.

• Lập bảng lương, chi trả và lập báo cáo 
lương hàng tháng;
• Đăng ký mã số thuế TNCN cho người 
lao động;
• Đăng ký và đóng BHXH, BHYT, BHTN 
hàng tháng;
• Khấu trừ, kê khai và nộp thuế, quyết 
toán thuế TNCN;
• Quản lý và kê khai phí Công đoàn;
• Các công việc khác liên quan đến quản 
lý tiền lương của người lao động.

Sharing human and financial pressure so 
that the business focus on main work for 
better result.

Minimizing the risks of management and 
consulted by highly specialized experts.

Highest security of customer and em-
ployee data.

Law and regulations on labor, social 
insurance and personal income tax are 
always updated. 

With experienced staff and experts, Orit 
Workforce always try our best to become  
the Top HR service supplier in Vietnam.

Monthly we do:
- Payroll report,
- Tax code registration,
- Social insurance,
- PIT,
- Trade Union fee
- Other task if required

QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG
Lợi ích

Advantages
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TƯ VẤN
LAO ĐỘNG
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Orit Workforce tư vấn các quy trình lao động hợp lí.
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Tư vấn qui trình sử dụng lao động

Consulting services 

DỊCH VỤ
- Ký mới và chấm dứt hợp đồng lao động.
- Xây dựng và đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý Nhà nước.
- Xin giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
- Đăng ký ban đầu với cơ quan quản lý Nhà nước về thuế, bảo hiểm cho 
các văn phòng, công ty mới thành lập.
ƯU ĐIỂM
- Tiết kiệm thời gian, giảm áp lực để tập trung vào các hoạt động kinh 
doanh cốt lõi của doanh nghiệp.
- Được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm để xử lý 
những tình huống phức tạp nhất.

SERVICES
- Prepare, sign, renew and liquidate Labor contract.
- Develop and register the labor regulations according to the latest Viet-
namese Labor Law.
- Applying permission for foreigners working in Vietnam.
- Initial registering with local authority including tax, insurance for new rep-
resentative and company.

BENEFITS
- Save time, reduce the pressure to focus on the core business activities 
- Consulted by team of professional and experienced experts to solve all 
cases.



CHẤT LƯỢNG luôn là yếu tố ưu tiên hàng đầu 
trong tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung 
cấp; và tính chuyên nghiệp được đảm bảo 
xuyên suốt quá trình thực hiện.

Mọi quy trình làm việc và trao đổi thông tin 
của khách hàng cũng như người lao động, 
ứng viên đều được BẢO MẬT ở mức tối đa.

TUÂN THỦ các quy định của pháp luật và hạn 
chế tối đa những rủi ro pháp lý trong quá 
trình làm việc với người lao động.

Luôn cung cấp các dịch vụ linh hoạt và PHÙ 
HỢP nhất với yêu cầu theo tình hình thực tế 
của khách hàng.

Cam kết từ Orit

Stable excellent QUALITY and professional 
services.

All customer and employee data are SECURE 
to the maximum. 

FOLLOW legal regulations and minimize risks 
for business. 

Provide the best, flexible and SUITABLE solu-
tions for our customers.

Our commitment
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Đối tác của chúng tôi Our partners


