
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 

VISION & ASSOCIATES CO., LTD 

(HTTP://WWW.VISION-ASSOCIATES.COM) 

Vision & Associates, is a full-service professional firm which together with its legal arm, Vision 

& Associates Legal, specializing in Legal, Intellectual Property, Investment & Business 

Consulting Practices.  

We are looking for a candidate who is qualified for the vacant position of Patent Attorney, 

working in our Hanoi-based Intellectual Property Practice 

 

JOB DESCRIPTION: 

 

 Translation (English-Vietnamese) of patent specification and related documents 

 Prosecution of patent applications 

 Provision of professional advices in relation to patents and other relevant IP matters 

 Some other relevant IP works… 

 

REQUIREMENTS: 

 

 Bachelor of Science or Engineering - Specialization as physics, chemistry, biochemistry, 

biotechnology, food technology, environmental engineering, mechanical engineering, 

electronics etc ...; (Physics, mechanical engineering, electronics are preferred) 

 Good command of English (understanding, speaking, writing); 

 Conversance with PC programs (including MS Word, MS Excel, Internet & E-mail);  

 Good communication, and responsiveness to clients; and 

 Activity, self-motivation, and ability to work independently under pressure. 

 

APPLICATION DOSSIER: 

 

 Application letter (Vietnamese and English); 

 CV (Vietnamese and English), with full details of personal information, and working 

experiences (if any), and one (01) recent 4x6 photograph; and 

 Copies of relevant degrees and certificates. 

 

(Applicant’s telephone number(s) is required for necessary contact). 

 

You are required to send the Application dossier to: 

 

Vision & Associates 

Unit 308-310, 3
rd

 Floor, Hanoi Towers, 

49 Hai Ba Trung Street, Hanoi. 

OR: 

 By email:  vision@vision-associates.com 

mailto:vision@vision-associates.com


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN VÀ LIÊN DANH 

(HTTP://VISION-ASSOCIATES.COM) 

Vision & Associates là một công ty tư vấn chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Vision & 

Associates, cùng với Vision & Associates Legal, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các 

lĩnh vực: Tư vấn Pháp lý, Tư vấn Sở hữu Trí tuệ, và Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh. 

Hiện tại, Vision & Associates đang tìm kiếm ứng viên cho 03 vị trí Chuyên viên liên quan đến 

sáng chế, làm việc tại Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi, tại Hà Nội. 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

 

 Dịch thuật (Tiếng Việt - Tiếng Anh) của bản mô tả sáng chế và các công việc liên quan 

 Xử lý đơn sáng chế 

 Cung cấp các tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến sáng chế và các vấn đề liên quan đến 

Sở hữu trí tuệ 

 Các công việc về Sở hữu trí tuệ khác… 

YÊU CẦU: 

 

 Tốt nghiệp đại học - Chuyên ngành về kỹ thuật như vật lý, hóa học, hóa sinh, công nghệ 

sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ môi trường, kỹ sư cơ khí, điện tử v.v…; (ưu 

tiên các chuyên ngành về vật lý, ký sư có khí, điện tử); 

 Sử dụng tốt tiếng Anh (nói, viết, đọc hiểu); 

 Sử dụng thành thạo các chương trình máy tính (như MS Word, MS Excel, Internet & E-

mail);  

 Có khả năng giao tiếp tốt, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng; và 

 Năng động, cầu thị, và có khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao. 

 

HỒ SƠ XIN VIỆC: 

 

 Đơn xin việc (tiếng Anh và tiếng Việt); 

 Sơ yếu lý lịch (tiếng Anh và tiếng Việt), nêu rõ các thông tin chi tiết về bản thân và kinh 

nghiệm làm việc (nếu có), và đính kèm theo một (01) ảnh (cỡ 4x6); và 

 Bản sao các văn bằng và chứng chỉ có liên quan. 

 

(Đề nghị ghi rõ số điện thoại để thuận tiện cho việc liên hệ) 

 

Đề nghị gửi Hồ sơ xin việc về địa chỉ sau: 

 

Công ty Vision & Associates 

Phòng 308-310, Tầng 3, Tháp Hà Nội 

Số 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

Hoặc: 

 

Qua email: vision@vision-associates.com  

 

mailto:vision@vision-associates.com

