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TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG  
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO 

 

1. CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO 

- Giới tính: Nam 

 Mô tả công việc: 

- Công tác tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự mới 

+ Xây dựng Định biên nhân sự, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng từ các 
phòng, ban, đơn vị. Lập kế hoạch tuyển dụng, bao gồm: Nguồn tuyển 
dụng, hình thức tuyển dụng, thời gian tuyển dụng 

+ Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ theo yêu cầu công việc  

+ Gửi thư mời đến ứng viên và Hội đồng phỏng vấn  

+ Tổ chức, tham gia phỏng vấn, đề xuất chọn lựa ứng viên 

+ Thỏa thuận về lương và ngày nhận việc với ứng viên phù hợp với quy 
định Công ty 

+ Lập danh sách ứng viên đã phỏng vấn, báo cáo đánh giá kết quả tuyển 
dụng  

+ Thông báo trúng tuyển cho ứng viên 

+ Chuẩn bị hồ sơ, Quyết định tiếp nhận, Hợp đồng lao động cho ứng 
viên trúng tuyển 

+ Tiếp nhận, giới thiệu nhân sự mới; hướng dẫn, giới thiệu cho nhân 
viên mới về các chính sách, quy định, nội quy của Công ty 

+ Cập nhật dữ liệu ứng viên tuyển dụng và nhân sự mới vào ngân hàng 
dữ liệu 

+ Xây dựng các kênh tuyển dụng hiệu quả, các chương trình hoạt động 
để quảng bá thương hiệu của Công ty, thu hút ứng viên có năng lực 
phù hợp với yêu cầu  

+ Nghiên cứu cải tiến phương pháp, quy trình tuyển dụng và áp dụng 
các công cụ hỗ trợ để đánh giá chính xác ứng viên 

- Công tác Đào tạo 

+ Lập kế hoach đào tạo theo định kỳ, theo yêu của Ban Lãnh đạo, đề 
xuất các phòng, ban, đơn vị hoặc từ khảo sát nhu cầu thực tế (đào tạo 
nội bộ và đào tạo bên ngoài) 

+ Xây dựng, tìm kiếm, đề xuất lựa chọn cơ sở, chương trình đào tạo phù 
hợp với yêu cầu và định hướng của Công ty 

+ Theo dõi và tổng hợp kết quả đào tạo, lập báo cáo đánh giá về kết quả 
đào tạo  

+ Đứng lớp và đào tạo hội nhập cho CBNV mới trong Công ty 

- Tham gia xây dựng Quy chế, quy định, quy trình, nội quy Công ty: tuân thủ 
theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình hoạt động của 
Công ty, đáp ứng yêu cầu của Ban Lãnh đạo 

- Tổ chức thực hiện, triển khai, theo dõi và đôn đốc các Đơn vị gửi Đánh giá 
kết quả thực hiện công việc về đúng thời hạn theo quy định 
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- Theo dõi biến động nhân sự, thống kê, cập nhật và quản lý, kiểm soát hồ 
sơ, danh sách ứng viên tuyển dụng đầy đủ, chính xác 

- Cung cấp hồ sơ, chứng chỉ liên quan của CBNV phục vụ công tác đấu 
thầu, thanh kiểm tra…đẩy đủ, kịp thời khi được yêu cầu  

- Soạn thảo Hợp đồng lao động, tờ trình, công văn, quyết định….liên quan 
đến nhân sự đúng quy cách, biểu mẫu và không sai chính tả 

- Tìm hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động. Kịp thời động 
viên nhân viên và báo cáo tình hình cho cấp quản lý 

- Báo cáo theo yêu cầu, định kỳ về nhân sự của Công ty đúng quy định, thời 
hạn; 

 Yêu cầu cơ bản: 

- Nhiệt huyết, gắn bó, làm việc hiệu quả. 

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác tuyển dụng, đào tạo; quản lý và sử 
dụng nhân sự. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong ngành xây dựng. 

- Hiểu biết pháp luật liên quan đến lao động, chế độ liên quan đến người lao 
động; 

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. 

 Yêu cầu năng lực: 

 Năng lực chung: 

- Am hiểu Luật lao động, BHXH, Thất nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân và 
những nghị định, thông tư liên quan đến chế độ chính sách. 

- Hiểu biết, có kiến thức về kinh tế - xã hội. 

- Có kiến thức tâm lý học (tính cách, tâm lý, mức độ phù hợp của ứng 
viên). 

- Có kiến thức về truyền thông, marketing. 

 Năng lực chuyên môn: 

- Hiểu biết về thị trường lao động, các Đơn vị về tuyển dụng, đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực, các trung tâm giới thiệu việc làm, đào tạo 
nghề, các trường Đại học. 

- Thực hiện các công việc được giao một cách độc lập, đạt kết quả theo 
yêu cầu mà không cần hướng dẫn hay giám sát, và kết quả hiệu chỉnh 
không quá 01 lần. 

- Thiết lập kế hoạch trong ngắn hạn, và lập các báo cáo liên quan đến 
cấp quản lý. 

 Năng lực kỹ năng: 

- Có khả năng sử dụng toàn bộ các kỹ năng cần thiết để hoàn thành 
công việc với sự hỗ trợ của cấp trên. 

- Giao tiếp một cách tự tin với người lao động, đồng nghiệp, đối tác. 
Truyền tải được nội dung cần phát biểu để đạt được sự đồng thuận từ 
người nghe. 

- Thiết lập các mạng lưới quan hệ với đối tác, cơ quan quản lý nhà 
nước liên quan đến công việc. 

 Quyền lợi 

- Mức lương: từ 8.500.000 đến 12.000.000 VNĐ tùy năng lực; 
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- Các chế độ BHXH, du lịch hằng năm. 

- Phúc lợi theo quy định công ty. 

- Được đào tạo chuyên môn, đào tạo nâng cao… 

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: 

- Mẫu thông tin ứng viên: link tải; 

- Sơ yếu lý lịch có ảnh giáp lai (Bản gốc có xác nhận của địa phương trong vòng 06 

tháng); 

- Giấy khám sức khoẻ (Bản gốc có dấu tròn của bệnh viện cấp quận, huyện trong 

vòng 06 tháng); 

- Giấy khai sinh (Bản sao hoặc photo công chứng trong vòng 06 tháng) 

- Bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ liên quan (Photo công chứng trong vòng 06 

tháng); 

- Đơn xin việc viết tay (Trên giấy A4); 

- Sổ hộ khẩu (Photo và công chứng trong vòng 06 tháng); 

- Chứng minh nhân dân (Photo và công chứng); 


