CÔNG TY TNHH TM-DV-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÚ LỘC

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Số:............/HDMG-2014

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI LAO ĐỘNG
-

Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Luật Thương Mại được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 16/06/2005
Căn cứ nhu cầu của 3 bên.

Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm 2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:
Bên A: CÔNG TY TNHH TM – DV - KỸ THUẬT PHÚ LỘC
Người đại diện: Bà LÊ THỊ DẠ VŨ

Chức vụ : Giám Đốc

Địa chỉ: 828/12 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: 086 6764849

Di động: 0934.102.448 – 0932.008.069

Email: info@giupviecphuloc.com
Website: giupviecphuloc.com
Mã số thuế: 0312671701
Bên B: .....................................................................................................................................
Người đại diện: ......................................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................................
Điện thoại: .............................................. Email: ................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: ............................. Cấp ngày: ..................... Nơi cấp: ....................
Sau khi trao đổi bàn bạc, hai bên tự nguyện thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng môi giới,
cam kết thực hiện những điều khoản sau đây:
Điều I: Bên A (Công ty TNHH TM – DV – Kỹ thuật Phú Lộc)
-

Giới thiệu người lao động làm việc ở lại tại nhà Bên B (Người thuê lao động) trong
vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng này.
Trong vòng 7 ngày kể từ khi Bên A giới thiệu người lao động cho Bên B, nếu người
lao động không còn làm cho Bên B thì Bên A chịu trách nhiệm thay đổi người cho
Bên B (thay đổi thêm hai người, không hoàn trả dịch vụ).
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-

Bên A chỉ có trách nhiệm giới thiệu công việc và người lao động cho hai bên, mọi vấn
đề liên quan xảy ra giữa hai bên trong quá trình làm việc Bên A không có trách nhiệm
giải quyết. Mọi sự việc xảy ra được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều II: Bên B (Người thuê lao động)
-

-

Thanh toán tiền lương cho người lao động mà Bên A giới thiệu theo thỏa thuận là :
………………………………………………………………………………………….
Bằng chữ: ……………………………………………………………………………….
Chịu chi phí thuốc men cho người lao động bị ốm tại gia đình mình (đối với những
bệnh thông thường như: cảm, ho, sốt)
Ngày Lễ, Tết người lao động có thể nghỉ tùy vào sự thỏa thuận giữa Bên B và người
lao động.
Điều III: Điều khoản chung

-

-

Bên B và người lao động tôn trọng, không xúc phạm lẫn nhau. Nếu có mâu thuẫn hoặc
không hài lòng thì hai bên bàn bạc để giải quyết trên tinh thần thấu hiểu lẫn nhau để
đạt kết quả tốt nhất.
Bên B thanh toán tiền dịch vụ ngay cho Bên A là:…………………………………….
Bằng chữ: ………………………………………………………………………………

-

Trước khi hợp đồng ký hai bên có trách nhiệm đọc qua hợp đồng và hiểu tất cả nội
dung của hợp đồng trước khi ký. Hợp đồng được thành lập hai bản có giá trị pháp lý
như nhau. Mỗi bên giữ một bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN B

LÊ THỊ DẠ VŨ
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