
 

 

 

Invitation of “Tek Experts 
in your view” 
 
05 January, 2017 – 16th Floor, Lotte Center, 54 Lieu 
Giai, Ba Dinh District, Ha Noi 
 
Dear Valuable Participant,  
  
Tek Experts provides the services of a uniquely 
passionate and expert workforce that takes intense pride 
in helping companies manage their business operations. 
We care about the work we do, the companies we partner 
with and the customers they serve. 
 
 
Marking the next phase in the Tek Experts’ growth plans 
for Vietnam, we have now based our headquarter in the 
perfectly placed and prestige Lotte Center, Hanoi – one 
of the biggest skyscraper in Vietnam. 
 
Taking this opportunity, we would like to invite you to join 
“Tek Experts in your view” with the following detail: 
 
 
1/ Time: 14:00-17:30 dated 05 January, 2017 
 
2/ Venue: 16th Floor, Lotte Center, 54 Lieu Giai, Ba Dinh 
District, Hanoi 
 
3/ Program detail schedule: 

 14:00-15:00: Greeting and Introduction of Tek 
Experts (including: Tek Experts’ introduction, DeM 
presentation, job vacancies); 

 15:00-15:15: Tour around Tek Experts Office; 
 

 15:15-15:45: Get to involve in Tek Experts life corner 
(Enjoy some Tea, Coffee, Fruit & Cake at Sky 
Garden); 

 15:45-16:15: Dart board game with some IT attractive 
awards; 

 16:15-17:30: Interview for interested candidates. 
 
 
Your participation would be our great honor! 
 
Kind regards, 
  

Tek Experts Vietnam     

Thư mời tham dự chương 
trình “Tek Experts qua góc 
nhìn của bạn”  
05/01/2017 – Tầng 16, Tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, 
Quận Ba Đình, Hà Nội 
 
Các bạn thân mến,  
  
Tek Experts cung cấp các dịch vụ hỗ trợ từ nguồn nhân lực 
có chuyên môn, nhiệt tình độc đáo đem lại niềm tự hào lớn 
trong việc, giúp các công ty quản lý công việc kinh doanh 
của mình. Chúng tôi chú tâm đến công việc của mình, các 
công ty cộng tác với chúng tôi và khách hàng mà họ phục 
vụ. 
 
Đánh dấu kế hoạch phát triển mạnh mẽ của Tek Experts tại 
Việt Nam, chúng tôi hiện nay đã đặt trụ sở tại tòa nhà với 
danh tiếng và địa thế hoàn hảo - Lotte Center - một trong 
những tòa cao ốc lớn nhất tại Việt Nam. 
 
Nhân dịp này, chúng tôi trân trọng mời bạn cùng tới tham dự 
chương trình “Tek Experts qua góc nhìn của bạn”, thông tin 
cụ thể như sau: 
 
1/ Thời gian: 14:00-17:30 ngày 05/01/2017 
 
2/ Địa điểm: Tầng 16, Tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, 
Quận Ba Đình, Hà Nội 
 
3/ Nội dung chương trình: 

 14:00-15:00: Chào mừng và Giới thiệu về Tek Experts 
(bao gồm giới thiệu về Công ty, trao đổi của Trưởng 
nhóm, các vị trí tuyển dụng); 

 15:00-15:15: Tham quan Văn phòng làm việc Công ty 
Tek Experts; 

 15:15-15:45: Hòa nhập vào góc cuộc sống tại Tek 
Experts (thưởng thức trà, café, hoa quả, bánh tại khu 
vực Sky Garden); 

 15:45-16:15: Giải trí với trò chơi phi tiêu cùng những 
phần quà Công nghệ hấp dẫn; 

 16:15-17:30: Trao đổi phỏng vấn cùng các ứng viên 
quan tâm tới các vị trí tuyển dụng. 

 
Sự tham dự của bạn là niềm vinh hạnh cho chúng tôi! 
 
Trân trọng, 

  

Tek Experts Việt Nam     
 

 




