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CÔNG TY LUẬT TNHH LIKON
Người tổng hợp: Nguyễn Thị Bảo Khanh (K21504C),

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp. HCM

1. Tổng quan về Công ty Luật TNHH LIKON (LIKON LAW)

Công ty Luật TNHH LIKON (LIKON LAW) là một công ty luật tiềm năng tại Việt
Nam do Luật sư Bùi Tiến Long1 sáng lập và điều hành. Với đội ngũ luật sư có bề dày
kinh nghiệm và chuyên môn sâu trong hoạt động tư vấn pháp luật, LIKON LAW luôn
theo đuổi những giá trị cốt lõi nhằm đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ pháp lý luôn
mang lại hiệu quả và đạt được chuẩn mực cao nhất.

Với mục tiêu đem đến “những trải nghiệm đặc biệt” cho khách hàng bằng những
cách thức làm việc đa dạng, LIKON LAW không ngừng tìm kiếm, sáng tạo nhằm cải
thiện chất lượng dịch vụ dựa trên nguyên tắc tuân thủ đạo đức và độc lập trong hành
nghề. Cùng sự chuyên nghiệp và tận tâm trong quá trình hoạt động, LIKON LAW ngày
càng khẳng định vị thế trên thị trường dịch vụ pháp lý và xây dựng lòng tin tối đa cho
khách hàng.

2. Lĩnh vực hoạt động

Công ty hiện cung cấp các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực đầu tư trong nước và
quốc tế, công ty và mua bán - sáp nhập (M&A), lao động và phúc lợi cấp quản lý, bất
động sản, xây dựng, gia đình và cá nhân quốc tế, trọng tài, hòa giải thương mại, cung cấp
dịch vụ chuyên gia và luật sư nội bộ trong các lĩnh vực như quảng cáo, giải trí, công nghệ
mới, logistics, bán lẻ, chứng khoán,...

3. Cơ hội việc làm

1 Luật sư Bùi Tiến Long là một luật sư giàu kinh nghiệm với hơn 14 năm trong các lĩnh vực như giải quyết các vấn
đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp, tranh chấp thương mại, xây dựng, kinh doanh bất động sản, giải
quyết tranh chấp trọng tài và hòa giải thương mại.

1 Practice makes perfect

mailto:lracuel@gmail.com
http://www.lracuel.org
https://www.facebook.com/fplracuel


CLB Nghiên Cứu và Tư Vấn Pháp Luật
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp.HCM
Khu phố 3, P. Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
lracuel@gmail.com | lracuel.org | facebook.com/fplracuel

LIKON LAW luôn tìm kiếm và tạo cơ hội cho những bạn sinh viên năm 03 hoặc
sinh viên năm cuối tiềm năng chuyên ngành Luật có nhu cầu thử sức, trải nghiệm, học hỏi
và trau dồi kỹ năng nghề nghiệp tại vị trí thực tập sinh pháp lý thông qua chương trình
tuyển dụng hằng năm của công ty. Sau thời gian được đào tạo chuyên sâu và thực hành
thông thạo kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý, thực tập sinh sẽ có cơ hội thăng tiến lên
vị trí Associate và Partner trong tương lai. Thông tin tuyển dụng được công ty đăng tải và
cập nhật tại website chính thức likonlaw.com hoặc fanpage
https://www.facebook.com/LIKONLAWVietnamIntlPractice.

4. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

(i) Văn phòng 1: Phòng 6A, Tầng 6, HALO Building, 51-53 Võ Văn Tần, Phường
Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(ii) Văn phòng 2: Masteri Thảo Điền, 159 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Thành
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84) 828 022 279

Website: https://likonlaw.com/

Email: inquiries@likonlaw.com
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