
http://bizgbi.com/news/pdf/183-Trung-tam-Dich-vu-Tu-van-chuyen-nganh-va-cho-Thue-dich-vu-GBRS.pdf

Trung tâm Dịch vụ Tư vấn chuyên ngành và cho Thuê dịch vụ - GBRS

Cập nhật: 09-10-2010     

GBRS có chức năng cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và xã hội theo ngành và cho thuê dịch vụ.

Trung tâm Giải pháp Tri thức quốc tế -  GBRS ra đời với mong muốn mang tới những giải pháp giúp doanh nghiệp và

tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được các mục tiêu mà công ty hay tổ chức đề ra. Đội ngũ nhân sự của  GBRS hội tụ

những chuyên gia, nhà nghiên cứu và những nhà điều hành thành đạt, dày dặn kinh nghiệm, có thương hiệu trong nước

và quốc tế. Chúng tôi có đội ngũ nhân lực quản lý cấp cao và cấp trung cũng như nhân viên tạm thời... giúp khách hàng

trong một khoảng thời gian nhất định. Với phương thức làm việc chuyên nghiệp và tận tâm chúng tôi không chỉ tư vấn

mà sẽ vào trực tiếp doanh nghiệp cùng nhà điều hành vượt qua mọi trở ngại. Lợi thế của chúng tôi là có nhiều những

người tài giỏi cùng làm việc, GRBS hứa hẹn biến những ước mơ của các doanh nghiệp và tổ chức trở thành hiện thực.

Dưới đây là một số dịch tư vấn doanh nghiệp và xã hội mà Trung tâm cung cấp:

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và các hệ thống quản lý chuyên ngành.

Dịch vụ các dự án xã hội, dự án phi chính phủ, dự án nghiên cứu và khảo sát.

Dịch vụ báo cáo tín nhiệm về các doanh nghiệp và tổ chức.

Dịch vụ thư ký HĐQT và cho thuê bán thời gian các chức danh quản lý.

Thực hiện việc hiệu đính, viết, đọc để sửa bản in thử và xuất bản các báo cáo kinh doanh, các bài báo khoa học, quy

chế và quy trình hoạt động doanh nghiệp và các loại văn bản khác.

Dịch vụ thư viện điện tử
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