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GIẤP PHÉP KINH DOANH

VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

LỜI CẢM ƠN
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GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trương Thái Hanh

> Quy trình khảo sát
cung ứng nhân sự

> Quy trình khảo sát
gia công sản xuất

> Quy trình đóng gói
sản phẩm

Trong thị trường lao động hiện nay, nhiều doanh 
nghiệp phải đối mặt với khó khăn trong việc tìm và 
quản lý nguồn lao động. Hiểu được vấn đề này 
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHÂN LỰC 24H REV UP 
đã có dịch vụ tiện ích cho doanh nghiệp để doanh 
nghiệp không phải lo lắng về nhân sự đó chính là dịch 
vụ cho thuê lại lao động:

- Công ty bạn không còn lo lắng về việc thiếu hụt lao 
động tạm thời hoặc lao động thường xuyên.
- Công ty bạn không phải quản lý những việc liên 
quan đến tăng/ giảm nhân sự, lương bổng hay quản 
lý kỷ luật lao động.
- Công ty bạn chỉ tập trung vào những yếu tố cốt lõi 
mà không cần mà không ai làm tốt bằng bạn
- Công ty bạn sẽ tiết kiệm được chi phí trong việc 
tuyển dụng đào tạo hay dôi dư lao động tạm thời. 
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Kính gửi Quý công ty tại các khu công nghiệp!
Kính chúc Quý khách một năm kinh doanh thuận 
lợi đạt hiệu suất cao và một ngày lớn mạnh hơn 
nữa!

Công ty cổ phần phát CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 
NHÂN LỰC 24H REV UP với mục tiêu tạo ra những 
giải pháp nguồn nhân lực độ tối ưu cho doanh 
nghiệp.

Để đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động theo 
từng lĩnh vực hoạt động sản xuất của Quý  khách hàng 
công ty chúng tôi cung cấp các loại dịch vụ  sau:
- Cho thuê lao động thời vụ.
- Bốc xếp và đóng gói hàng hóa.
- Gia công hàng hóa. 
- Cung ứng lao động chính thức.
- Cung ứng suất ăn công nghiệp.
- Thầu phụ sản xuất. 
Lợi ích của quý khách khi sử dụng dịch vụ:
- Kết nối nhanh với nguồn lực.
- Tiết kiệm chi phí thời gian và nhân sự cho công tác 
chuyển công tác tuyển dụng quản lý và các thủ tục 
hành chính.

- Cung ứng kịp thời sẽ tăng giảm lao động theo đơn 
hàng và cơ cấu nhà máy. 

- Giảm thiểu rủi ro giảm bớt trách nhiệm pháp lý. 
- Phát triển giá trị cốt lõi của doanh nghiệp tăng năng suất. 

Xin chân thành cảm ơn rất mong được sự quan tâm và hợp tác từ Quý 
công ty. Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.



THÔNG TIN CÔNG TY

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty

Hotline

Trụ sở chính

Fax

Email

Website

0979.73.71.73

0979.73.71.73

info@REVUP.vn

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHÂN LỰC 24H REV UP

Người đại diện
pháp luật Ông: Trương Thái Hanh Chức vụ: Chủ tịch kiêm  Tổng giám đốc

Số 15/4, Tổ 3, Khu Phố Đồng Nai, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

https://revup.vn/

Mã số thuế 3603819700
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THÔNG TIN
NĂNG LỰC

Công ty TNHH

Toàn quốc

50

1786

Uy tín -  Chất lượng 
Thỏa mãn khách hàng

Đáp ứng đầy đủ theo 
yêu cầu khách hàng

9.000.000.000 

công ty Rochdale Speart, Shawa ViNA, 
Junko Vina, Zing Yong, Sun Yin, higtech 
vina, tập đoàn DHL, FE, Vĩnh Sáng, 
Dương Thăng,Se My, Ampac, TTI, TCL

Tiêu chí Thông tin

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CHÍNH

Năng lực cung ứng

Vốn điều lệ

Tầm nhìn - mục tiêu
chiến lược kinh danh

Số lượng công nhân

Số lượng nhân viên

Quy mô vị trí địa lý 
hoạt động

Loại hình công ty

THÔNG TIN 
TỔNG QUAN

CHIẾN LƯỢC
 KINH DOANH

Trụ sở chính: Số 15/4, Tổ 3, Khu Phố 
Đồng Nai, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, T.P 
Đồng Nai.

Chi nhánh Tân Uyên: Đường DB4, Vĩnh 
Tân, Tân Uyên, Bình Dương. 

Chi nhánh Bàu Bàng: KCN Bàu Bàng, 
TT. Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương.

Chi nhánh Thuận An: KDC Việt Sing, P. 
An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương.



SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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* Đối với khách hàng: Tôn trọng và cam kết mang đến cho khách 
hàng dịch vụ và giải pháp nhân lực tốt nhất. 

* Đối với các nhân viên: Chúng tôi chú trọng việc phát triển nguồn 
lực, coi con người là yếu tố thành công. Bởi vậy luôn chú trọng đào 
tạo nhân viên, đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn. Đây chính là một 
trong những yếu tố làm nên chất lượng dịch vụ cao cho khách 
hàng. Đồng thời công ty cũng đưa ra những chế độ đãi ngộ thỏa 
đáng nhằm thu hút nhân tài và giữ chân những nhân viên có tài, 
có tâm, có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề. Xây dựng môi 
trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sang tạo 
để cung nhau phát huy hết khả năng của mình.

* Đối với các cổ đông và đối tác: xây dựng mối quan hệ, tin cậy, 
uy tín hợp tác cùng nhau phát triển.
     
* Đối với xã hội: Luôn ý thức lợi ích của 24H REV UP gắn liền với lợi 
ích xã hội.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 
NHÂN LỰC 24H REV UP nỗ 
lực trong 10-15 năm tới xây 
dựng công ty trở thành tập 
đoàn lớn mạnh và chuyên 
nghiệp trong lĩnh vực giải 
pháp nguồn nhân lực 
trong khu vực.

Chúng tôi mong muốn 
mang thương hiệu của 
mình đi xa hơn, đến gần 
hơn với tất cả người dân 
tại Bình Dương và Đồng 
Nai nói riêng và tại nước ta 
nói chung. Tiến tới xây 
dựng công ty vững mạnh 
và phát triển bền vững.

Những yếu tố làm nên giá 
trị cốt lõi của chúng tôi:
- Xem sự khác biệt, đột phá 
là lợi thế cạnh tranh.
- Xem tinh thần sang tạo là 
nền tảng cho sự phát triển.
- Xem con người là tài sản 
của công ty, là nhân tố tạo 
nên sự thành công.
 

Chúng tôi cam kết duy trì sự 
tín nhiệm của khách hàng, 
đối tác và các cổ đông 
dựa trên việc tuân thủ 
đúng các nguyên tắc đã 
đặt ra.
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH NGHIỆM DỰ ÁN
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CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHÂN LỰC 24H REV UP là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực dịch 
vụ cụ thể là :

GIA CÔNG
 SẢN XUẤT

DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Khảo sát nhu cầu
Lập báo giá

Xem xét phê duyệt

Khởi động dự án
Tuyển dụng huấn luyện

Đánh giá sau huấn luyện
Làm việc thực tế

Theo dõi

Báo cáo 
tuần/ tháng

24h Rev Up

Khách hàng

24h Rev Up

Khách hàng

24h Rev Up

QUY TRÌNH KHẢO SÁT CUNG ỨNG NHÂN SỰ

QUY TRÌNH KHẢO SÁT GIA CÔNG SẢN XUẤT

KHẢO
SÁT

LẬP 
PHƯƠNG

ÁN

BÁO GIÁ

THUYẾT
TRÌNH

ĐIỀU 
CHỈNH

HỢP
ĐỒNG

THỰC HIỆN

BÁO
CÁO

ĐÁNH
GIÁ
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CHO THUÊ LẠI LAO
ĐỘNG

ĐÓNG GÓI BÓC
XẾP SẢN PHẨM

DỊCH VỤ
TÍNH LƯƠNG

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHÂN LỰC 24H REV UP được thành lập và hoạt động từ tháng 
3 năm 2018 với sứ mệnh là cung cấp nguồn nhân lực tối ưu cho các doanh nghiệp tại Bình 
Dương và các tỉnh lân cận như Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh….. Với mục tiêu trở thành 
doanh nghiệp chất lượng và uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cung ứng nguồn nhân 
lực tại Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung, và trở thành đối tác tin cậy của nhiều 
tập đoàn nước ngoài. Chúng tôi không ngừng nỗ lực, phát triển mạnh mẽ để đưa đến Quý 
khách dịch vụ tốt nhất.



Công ty có lực lượng cán bộ chuyên 
ngành, đội ngũ cán bộ có năng lực và 
kinh nghiệm.

Ðội ngũ cán bộ tuyển dụng của Công ty 
được đào tạo với trình độ chuyên môn 
cao, thường xuyên được đào tạo bổ 
sung và nâng cao trình độ thông qua 
các chương trình đào tạo. Để phục vụ 
khách hàng một cách nhanh chóng, 
tận tâm và chuyên nghiệp nhất.

NĂNG LỰC NHÂN SỰKINH NGHIỆM DỰ ÁN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHÂN LỰC 
24H REV UP:

CẤU TRÚC NHÂN SỰ:
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CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP (30 người)

CỬ NHÂN (30 người)

CÔNG NHÂN (3.968 người) 

KỸ SƯ (10 người) 

THẠC SỸ (1người) 

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG
NHÂN

SỰ

PHÒNG
KẾ 

TOÁN

PHÒNG
AN TOÀN

PHÒNG
ĐÀO
TẠO

PHÒNG
KẾ 

HOẠCH

DỰ ÁN NGHIỆP VỤ

KHẢO SÁT

LẬP PHƯƠNG ÁN

BÁO GIÁ

TRÌNH BÀY

ĐIỀU CHỈNH

HỢP ĐỒNG

THỰC HIỆN

1

3

5

7

2

4

6

QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM



NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Ngoài ra, Công ty đang duy trì mối quan hệ tốt với các ngân hàng thương mại cổ phần 
trong việc bảo lãnh tài chính và thực hiện hợp đồng thương mại với hạn mức tín dụng và 
lãi suất phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty.

Trong quá trình cung cấp 
dịch vụ, chúng tôi luôn xác 
định nguồn tài chính tự 
chủ giúp Công ty chủ 
động trong việc thực hiện 
các hợp đồng, đầu tư vào 
các dự án mà công ty 
tham gia.

Vốn điều lệ : 9.000.000.000 đồng
Bằng chữ    : Chín tỷ đồng

GIẤY PHÉP KINH DOANH
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Chi nhánh Bàu Bàng: KCN Bàu Bàng, 
TT. Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương.

Chi nhánh Thuận An: KDC Việt Sing, P. 
An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương.
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Những ưu điểm nổi trội khi sử dụng nguồn 
nhân lực tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 

NHÂN LỰC 24H REV UP:

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHÂN LỰC 24H 
REV UP luôn chú trọng đến quyền lợi 
người lao động, tạo các điều kiện phát 
triển toàn diện cho người lao động thông 
qua việc:

VÌ SAO NÊN CHỌN
CHÚNG TÔI?

24H REV UP luôn đặt niềm tin của khách hàng 
lên trên hết, lấy sự hài lòng của khách hàng 
làm động lực để phát triển. Chúng tôi cam kết 
luôn mang lại chất lượng tốt nhất cho khách 
hàng bằng sự nhất quán, trung thực và luôn 
tuân thủ các quy tắc về đạo đức nghề 
nghiệp, tuân thủ theo pháp luật.
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Mở các lớp đào tạo tay nghề, 
nghiệp vụ cho người lao động, các 
quy tắc ứng xử chung, tạo điều kiện 
cho người lao động được phát triển 
toàn diện.

Xây dựng môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, năng động và sáng 
tạo.

Chế độ phúc lợi của người lao động 
luôn tuân thủ theo quy định của 
pháp luật.

Luôn cải thiện phương pháp làm việc 
để nâng cao đời sống nhân viên.

Đáp ứng nhanh nguồn nhân lực 
phục vụ cho việc sản xuất kinh 

doanh của quý doanh nghiệp.

Khách hàng không phải tốn kém chi 
phí tuyển dụng, giám sát, quản lý, 

chấm công, tính lương nhân viên.

Cắt giảm chi phí nhân sự giúp giảm 
giá thành sản xuất, gia tăng lợi thế 
cạnh tranh, từ đó giúp tăng lợi nhuận 

cho quý khách hàng.

Linh hoạt trong việc điều chỉnh số 
lượng vừa và đủ để đáp ứng nhu cầu 

sản xuất, kinh doanh.



Trước tiên công ty xin gửi đến Quý khách hàng lời cảm ơn chân thành vì sự tin tưởng về 
dịch vụ của chúng tôi

Được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 3603819700. Chúng tôi là một trong những 
công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp nguồn lao động.

Chúng tôi luôn đặt chất lượng dịch vụ, lấy sự hài lòng của khách hàng làm tôn chỉ hành 
động, Công ty chúng tôi đã giành được sự quan tâm tin tưởng tuyệt đối từ các đối tác 
lớn và khách hàng trên toàn quốc.

Chúng tôi hiểu rằng đồng hành cùng với sự phát triển của 24H REV UP là sự thịnh vượng 
của khách hàng. CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHÂN LỰC 24H REV UP luôn chào đón sự 
hợp tác của các đối tác trong và ngoài nước trên cơ sở chia sẻ lợi ích cùng hướng về 
phát triển bền vững lâu dài.

Để đáp ứng sự quan tâm tin tưởng ấy chúng tôi không ngừng nâng cao trình độ quản 
lý đáp ứng tốt dịch vụ và các mối quan hệ với khách hàng.
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ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi Quý khách hàng!

Đại diện CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 
NHÂN LỰC 24H REV UP

Giám đốc
TRƯƠNG THÁI HANH



Số điện thoại: 0979.73.71.73    
Fax: 0979.73.71.73      
Email: info@REVUP.vn
Website: https://revup.vn/
Mã số thuế: 3603819700

Địa chỉ: Số 15/4, Khu Phố Đồng Nai, Phường 
Hóa An, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Chi nhánh: Ô23, Lô D5, KDC Vĩnh Tân, Kp5, 
Phường Vĩnh Tân, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương

COMPANY PROFILE 

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHÂN LỰC 
24H REV UP


