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NỘI DUNG CHÍNH

1. Xác định chân dung ứng viên phù hợp một cách rõ ràng

2. CEO cần hiểu rõ về xu hướng tuyển dụng hiện đại, quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp

3. Tham gia trực tiếp vào quá trình phỏng vấn văn hóa / phỏng vấn vòng cuối (quy mô doanh nghiệp dưới 50 nhân sự) 



NỘI DUNG CHÍNH

I. Các sự thật phũ phàng

II. Xu hướng tuyển dụng

III. Chiêu mộ nhân tài (Talent Acquisition – TA)

IV. Thương hiệu Nhà tuyển dụng (Employer Branding)

V. Quy trình tuyển dụng & các điểm chạm ứng viên

VI. Tạo nguồn bền vững



I. SỰ THẬT PHŨ PHÀNG

Sự thật 1: Thị trường & Nền kinh tế

- Nền kinh tế phục hồi, nhiều doanh nghiệp mở mới ngày càng tăng (Quý 1/2019 có 28,451 doanh nghiệp mới, cao nhất trong 5 

năm) -> Nhu cầu lao động tăng cao -> Thiếu hụt lao động chuyên môn

- Thế hệ Baby Boomber (1950-1969 - về hưu) ngày càng tăng

- Thế hệ Gen X (1970 – 1985): Nhiều người đã chuyển qua làm kinh doanh riêng, quản lý

- Thế hệ Gen Y (1986 – 2000 – Digital Gen): dự kiến sẽ chiếm 70% lực lượng lao động vào năm 2022

- GIG Economy (Kinh tế tự do): Rất nhiều người chuyển qua làm Freelancer, không ràng buộc thời gian, nơi làm việc, chỉ cần có 

kinh nghiệm chuyên môn. Các nghề có thể hình dung như: Grab, Freelancer chuyên môn, Bán hàng online,...

Nguồn: https://bnews.vn/so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-quy-i-2019-tang-cao-nhat-5-nam-qua/117200.html

https://bnews.vn/so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-quy-i-2019-tang-cao-nhat-5-nam-qua/117200.html


I. SỰ THẬT PHŨ PHÀNG

Sự thật 2: Thị trường Tuyển dụng

- Không có CV ứng viên

- CV ứng viên không chất lượng

- Ứng viên nhận lời đi phỏng vấn nhưng không đến / nhận lời đi làm nhưng không đến

- Ứng viên mới đi làm đã xin nghỉ

- Nhu cầu kinh doanh đang cao điểm nhưng không có nhân sự để làm

- Nhân sự vừa qua đào tạo đã bị bên khác "câu"

Sự thật 3: Chiến tranh nhân tài

- Social Network bùng nổ, độ phủ lớn -> Ứng viên có nhiều cơ hội tiếp cận công việc

- Ứng viên dễ dàng tìm hiểu thông tin, đọc review về công ty ở mọi nơi trước khi quyết định ứng tuyển

-> Ứng viên cần nhiều hơn 1 công việc: Công ty tốt + Công việc tốt + Chế độ tốt



II. XU HƯỚNG TUYỂN DỤNG

CHUYỂN ĐỔI TRONG TUYỂN DỤNG

SỰ LỰA CHỌN ĐÃ THUỘC VỀ ỨNG VIÊN

Employer Centric

Nhà tuyển dụng là trung tâm

Candidate Centric

Ứng viên là trung tâm



II. XU HƯỚNG TUYỂN DỤNG

CHUYỂN ĐỔI TRONG TUYỂN DỤNG

HÃY COI ỨNG VIÊN NHƯ KHÁCH HÀNG CỦA BẠN

Khách hàng

Ứng viên

Người bán hàng

Nhà tuyển dụng

Sản phẩm

Doanh nghiệp



II. XU HƯỚNG TUYỂN DỤNG

CHUYỂN ĐỔI TRONG TUYỂN DỤNG

CẦN CÓ TƯ DUY MARKETING & SALE

1. Marketing

- Xây dựng thương hiệu 

công ty, sản phẩm

- Tìm kiếm khách hàng 

tiềm năng

- Khách hàng tìm hiểu 

dịch vụ, thôgn tin

2. Tư vấn bán hàng

- Chốt yêu cầu, đơn 

hàng, mặt hàng, chủng 

loại,...

- Thực hiện bán

3. Chốt Sale

Thực hiện Hợp đồng 

mua bán & hoàn thành 

thanh toán

4. Nhận hàng, Bảo 

hành

Hỗ trợ sử dụng dịch vụ

5. Tái bán sản phẩm

6. Khách hàng giới 

thiệu Khách hàng mới

1. Marketing

- Xây dựng thương hiệu 

Tuyển dụng Doanh 

nghiệp

- Thu hút Ứng viên (CV 

Pool)

- Ứng viên quan tâm các 

thông tin tuyển dụng

2. Tư vấn thông tin 

Tuyển dụng

- Chia sẻ mô tả công 

việc, giới thiệu tổ chức

- Lên lịch phỏng vấn / 

test

3. Chốt Offer

- Chia sẻ mô tả công 

việc, giới thiệu tổ chức

- Lên lịch phỏng vấn / 

test

4. Onboarding

- Ký hợp đồng làm việc

- Hội nhập ứng viên

- Đào tạo, chia sẻ văn 

hóa doanh nghiệp

5. Tái ký Hợp đồng

6. Ứng viên giới thiệu 

nhân sự cho doanh 

nghiệp

1 2 3 4 5



III. CHIÊU MỘ NHÂN TÀI (TALENT ACQUISITION)

Talent Acquisition (TA) là 1 quá trình liên tục để:

- Nhận diện ứng viên

- Thiết lập & Phát triển mối quan hệ

- Tuyển chọn những Ứng viên phù hợp với vị trí cần tìm kiếm vào thời điểm phù hợp

-> Nguồn ứng viên liên tục được làm mới, tối ưu và đảm bảo, ngay cả khi doanh nghiệp đã tuyển dụng xong

TA cần nguồn lực lớn & tập trung trong 3 thứ

1. Thương hiệu Nhà tuyển dụng

2. Hành trình trải nghiệm của ứng viên

3. Tạo nguồn bền vững



III. CHIÊU MỘ NHÂN TÀI (TALENT ACQUISITION)

TA là quá trình bao gồm

Awareness

(Nhận biết)

Interest

Thích thú

Consideration

Cân nhắc

Application

Ứng tuyển

Selection

Dự tuyển

Hire

Nhận 
việc

Marketing

Tuyển dụng

Ứng viên tìm thấy Nhà tuyển dụng ở đâu, như 

thế nào?

Ứng viên có trải nghiệm đầu tiên tốt đẹp về 

Nhà tuyển dụng không?

Ứng viên có muốn kết nối với Nhà tuyển 

dụng?

Ứng viên có mong muốn được tìm hiểu thêm 

về cơ hội hợp tác với doanh nghiệp?

Ứng viên có muốn được trải nghiệm nhiều 

hơn về doanh nghiệp?

Ứng viên muốn đồng hành cùng doanh 

nghiệp?



IV. THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG (EMPLOYER BRANDING)

Với Người làm việc

Hình ảnh, hình dung, suy nghĩ, nhận định của nhân viên hiện tại và tương lai về tổ chức dưới góc độ là Nơi làm việc

Với Nhà tuyển dụng

- Là một lời hứa của Doanh nghiệp về những giá trị đem lại cho người làm việc

- Là hình ảnh và danh tiếng mong muốn hướng tới của doanh nghiệp

Với người tìm việc

Toàn bộ những suy nghĩ, cảm xúc từ những người có tương tác với doanh nghiệp () 

Bộ từ khóa ví dụ: Điều kiện làm việc & chính sách hấp dẫn, Công việc áp lực, sếp tốt, công ty chuyên nghiệp, dễ thăng tiến,...



IV. THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG (EMPLOYER BRANDING)



IV. THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG (EMPLOYER BRANDING)

Bộ nhận diện Thương hiệu Nhà tuyển dụng

1. Định vị thương hiệu, màu sắc, logo, slogan, bản giới thiệu về công ty, các hình ảnh

2. Website tuyển dụng chuyên nghiệp của công ty (Landing page)

3. Hồ sơ công ty rõ ràng trên các trang tuyển dụng



IV. THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG (EMPLOYER BRANDING)

Tăng nhận diện của Thương hiệu Nhà tuyển dụng

1. Chia sẻ hoạt động văn hóa, con người, dự án (sản phẩm) hay của công ty một cách thường xuyên trên Fanpage Tuyển dụng 

của công ty

2. Đăng tải thông tin tuyển dụng rõ ràng, đầy đủ lên tất cả các website tuyển dụng chuyên nghiệp một cách thường xuyên

Các lưu ý:

- Không lập nhiều fanpage, các nội dung cần được đồng nhất (hình ảnh, thông tin tuyển dụng)

- Cập nhật tin tuyển dụng thường xuyên trên các kênh Tuyển dụng chính thống, tăng uy tín với ứng viên

- Không seeding thông tin tuyển dụng ở những Group, kênh thông tin không chuyên nghiệp

Tham khảo: 

https://www.facebook.com/tikicareers/

https://www.facebook.com/LifeAtVNG/

https://www.facebook.com/tikicareers/
https://www.facebook.com/LifeAtVNG/


V. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG & CÁC ĐIỂM CHẠM ỨNG VIÊN

Quy trình Tuyển dụng

Nhận & sàng lọc 

hồ sơ

Phỏng vấn chuyên 

môn

Gửi thư mời làm 

việc

Ký hợp đồng làm 

việc

Trải nghiệm công việc

Thử việc

1 2 3 4 5

1. Thời gian các vòng diễn ra đơn giản, nhanh nhất có thể (Trung bình thời gian ứng viên có việc mới đang rút ngắn còn 3 – 7 

ngày)

2. Số liệu thống kê rõ ràng (Số ứng viên pass qua từng vòng, tỉ lệ đến phỏng vấn, tỉ lệ đạt phỏng vấn, tỉ lệ đi làm, chi phí / ứng 

viên tuyển dụng thành công)

3. Liên hệ ứng viên trước / trong / sau mỗi vòng phòng vấn (thời gian không quá 24h sau 1 vòng kết thúc), đảm bảo ứng viên 

nhận được thông báo qua các kênh: Email – chuyên nghiệp, SMS – rõ ràng, Gọi điện – tức thời



V. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG & CÁC ĐIỂM CHẠM ỨNG VIÊN

Hệ thống Quản lý quy trình Tuyển dụng & các điểm chạm với ứng viên



V. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG & CÁC ĐIỂM CHẠM ỨNG VIÊN

Hệ thống Quản lý quy trình Tuyển dụng & các điểm chạm với ứng viên



VI. TẠO NGUỒN BỀN VỮNG

Tư duy Dữ liệu – CV Pool

Áp dụng Công nghệ vào công tác tuyển dụng

Đánh giá ứng viên thường xuyên



VI. TẠO NGUỒN BỀN VỮNG

Chủ động tìm kiếm nhân sự thường xuyên

80% Nhân sự chất lượng không chủ động tìm việc (Passive Candidates)

Tham khảo nội dung chi tiết: https://business.topcv.vn/search-cv/

https://business.topcv.vn/search-cv/


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các nội dung được tham khảo từ những nguồn sau:

1. Quá trình Tư vấn và làm việc trực tiếp cùng hơn 100 doanh nghiệp của Mr. Hiếu Trần – CEO TopCV

2. Dữ liệu tuyển dụng thực tế tại TopCV

3. Tài liệu đào tạo của Ths. Phạm Thu Thủy – Giám đốc đào tạo Vincom Retail - Vingroup, Giám đốc nhân sự Công ty Chứng 

khoán FPT – Tập đoàn FPT

4. Nguồn tài liệu từ Linkedin & Business Insider 


