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Quy trình công việc liên quan Làm việc với các phòng/ban/đối tác theo yêu cầu của Giám đốc HCNS

Cấp trực tiếp quản lý Giám đốc HCNS

Chức danh dưới quyền trực tiếp Không có

I. THÔNG TIN CHUNG:

Chức danh công việc Chuyên viên Nhân sự (HR Executive) Mã chức danh:

Tên phòng / ban HR Admin

Triển khai thủ tục tiếp nhận nhân sự mới:

- Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác chuẩn bị các công tác tiếp đón nhân sự 

mới cùng BP Hành chánh và IT theo quy trình tiếp nhận nhân sự mới.

- Tiếp đón nhân sự mới ngày đầu nhận việc

- Triển khai cho ký thư mời nhận việc, hợp đồng thử việc 

- Thu và kiểm soát hồ sơ nhân sự

2%

Loại hợp đồng Thời vụ Xác định thời hạn

II. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Triển khai chi tiết các công việc Nhân sự, bao gồm:

1. Tuyển dụng ( 30%)

2. Đào tạo ( 40%)

3. Truyền thông nội bộ & khác (30%)

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Chức năng Nhiệm vụ Tần suất Kết quả đầu ra

Tuyển dụng

Phân tích nhu cầu tuyển dụng thực tế từ các phòng ban --> Xây dựng chi tiết 

kế hoạch tuyển dụng trên các kênh
2%

Triển khai trực tiếp công tác tuyển dụng các vị trí thuộc Phòng Kinh doanh 

(mảng nguyên liệu dược, TPCN, mỹ phẩm) gồm Sale, Technical Promotion 

và R&D: tìm nguồn ứng viên, sàng lọc chất lượng ứng viên, tổ chức phỏng 

vấn sơ tuyển và sắp xếp các buổi phỏng vấn đánh giá ứng viên với các 

Trưởng bộ phận và Ban Tổng giám đốc.

Ngoài ra tuyển dụng các vị trí khác ( theo sự phân bổ hợp lý của Giám đốc 

HCNS tùy tình hình cao điểm tuyển dụng hoặc nhân sự trong phòng...) nhằm 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế tuyển dụng của Công ty

15%

Triển khai công tác theo dõi quá trình thử việc và đánh giá sau thử việc:

1. Kết hợp các Trưởng phòng ban bộ phận giao JD và KPIs thử việc

2. Theo dõi thời gian kết thúc thử việc --> triển khai đánh giá quá trình thử 

việc.

3. Tổ chức quá trình đánh giá sau thử việc.

5%

Chịu trách nhiệm kết hợp với trường đại học liên quan để tham gia các hội 

chợ việc làm tuyển dụng.

Tham gia các sự kiện, hoạt động xúc tiến tuyển dụng nhằm mục đích tìm 

kiếm ứng viên tiềm năng hoặc quảng bá cho công tác tuyển dụng của Công 

ty.

3%

Triển khai các thủ tục sau phỏng vấn:

- Gửi thư cảm ơn ( đối với tất cả các ứng viên)

- Triển khai ký thư mời nhận việc và hướng dẫn các thủ tục nhận việc ( đối 

với ứng viên đạt tuyển dụng)

3%

Đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực

Khảo sát nhu cầu đào tạo:

Khảo sát nhu cầu đào tạo của các bộ phận, đánh giá nhu cầu đào tạo nội bộ, 

đánh giá chất lượng nguồn nhân lực hiện có về khả năng chuyên môn và kỹ 

năng, định hướng phát triển nhân sự kế thừa. Tổng hợp, phân tích và lập kế 

hoạch đào tạo năm theo nhu cầu và định hướng phát triển nguồn nhân lực của 

tổ chức.

2%

Xây dựng dự trù ngân sách đào tạo hàng năm, kiểm soát ngân sách đào tạo 

được duyệt.
3%

Tổ chức các chương trình đào tạo theo kế hoạch đã được duyệt 15%



Hỗ trợ công tác điều phối và hậu cần các chương trình đào tạo chuyên môn ở 

các phòng ban bộ phận
2%

Xây dựng lực lượng đội ngũ giảng viên nội bộ 3%

Quản lý chương trình đào tạo theo danh mục đào tạo đối với từng vị trí chức 

danh tại công ty.
2%

Đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực

Triển khai chương trình quản trị viên tập sự hàng năm cho công ty theo kế 

hoạch đã dược duyệt
2%

Triển khai tổ chức các chương trình liên kết đào tạo giữa các trường có liên 

quan và công ty:

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị về đào tạo 

- phát triển nhân sự để hợp tác tổ chức đào tạo theo đúng định hướng và đảm 

bảo đào tạo đáp ứng được nhu cầu trong từng giai đoạn cụ thể của Công ty

3%

Đánh giá các chương trình sau đào tạo theo quy trình đào tạo 3%

Chương trình phát triển nguồn nhân lực:

- Theo dõi, giám sát chương trình lộ trình phát triển nguồn nhân lực của công 

ty cho từng vị trí, bộ phận phòng ban theo quy trình và quy định phát triển 

nguồn nhân lực đã được duyệt.

- Tổ chức các chương trình bổ nhiệm và các chương trình có liên quan đến 

phát triển nguồn nhân lực....

- Hỗ trợ Giám đốc HCNS hoàn thiện và cập nhật thường xuyên bộ từ điển 

năng lực từng vị trí chức danh của công ty

5%

Quản lý danh sách và triển khai chúc mừng sinh nhật CBNV của công ty theo 

đúng ngày sinh và các thông tin bổ nhiệm, tri ân thâm niên….các chương 

trình có liên quan đến xây dựng văn hóa công ty

3%

Lập kế hoạch chương trình truyền thông nội bộ theo định kỳ 3%

Trực tiếp triển khai và chịu trách nhiệm chính các chương trình truyền thông 

nội bộ, các chương trình văn hóa công ty…. theo kế hoạch đã được duyệt, 

phối hợp cùng team Hành chánh, IT

10%

Quản lý trang fanpage nội bộ, kênh Linked In và truyền thông bên ngoài của 

công ty:

- Cập nhật nội dung

- Tương tác với người dùng

- Review, nâng cấp và đề xuất các vấn đề liên quan đến fanpage

Quản lý hộp thư góp ý của công ty, triển khai các vấn đề liên quan đến phản 

hồi cho người lao động thông qua phê duyệt của Giám đốc HCNS
2%

Quản lý bảng tin nội bộ công ty, đảm bảo: Cập nhật thông tin kịp thời, hiệu 

quả về mặt truyền thông, sáng tạo và hấp dẫn người đọc.
2%

Về nhân lực
Chủ động làm việc với CBNV có liên quan đến các vấn đề tuyển dụng, đào tạo, truyền thông nội bộ

Có quyền đề xuất các chính sách phúc lợi liên quan đến nhân viên cấp dưới lên cấp trên trực tiếp 

Truyền thông nội bộ

3%

Quản lý nội dung trên website công ty:

- Viết bài, cập nhật nội dung theo kế hoạch đã được duyệt
2%

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp 5%

IV. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

Về tài chính Không có



x

x

x

x

Về thông tin

Chủ động làm việc với CBNV có liên quan đến các vấn đề tuyển dụng, đào tạo, truyền thông nội bộ

Quyền từ chối tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng, tiếp nhận ứng viên, yêu cầu đào tạo, hỗ trợ kinh phí đào tạo … nếu các yêu cầu đó 

không đáp ứng quy trình, thủ tục, chính sách, điều kiện tuyển dụng và đào tạo của Công ty;

Quyền từ chối thực hiện các hoạt động, công việc trái với các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công việc đang phụ 

trách;

Quyền yêu cầu các bộ phận cung cấp thông tin về định  biên nhân sự; hợp tác thực hiện công tác tuyển dụng đúng theo quy trình;

Ký văn bản, quyết định, 

công văn
Ký nháy các hồ sơ nhân sự có liên quan đang phụ trách sau khi kiểm tra, xem xét

Quan hệ bên trong công 

ty
Tất cả các phòng/ban trong công ty

Các công việc được thực hiện trong các quan hệ (trao – nhận thông 

tin, chỉ đạo, báo cáo, thương lượng, bàn bạc thảo luận, phối hợp…)

Quan hệ bên ngoài công 

ty

Các trường đại học… phục vụ cho công tác phát triển nguồn nhân 

lực

V. QUAN HỆ CÔNG VIỆC

Tên đơn vị, chức danh phối hợp Mục đích

Quan hệ báo cáo Theo quy định báo cáo của công ty và P. HCNS

VI. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

Thời gian làm việc Giờ hành chính Làm việc theo ca Làm việc theo ca

Phương tiện đi lại

Tự túc phương tiện đi lại. Công ty hỗ trợ phương tiện đi lại và công tác phí khi đi công tác.

Được trang bị phương tiện đi lại, cụ thể:

Đại học trở lên

Kinh nghiệm tối thiểu
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực HR, 2 năm kinh nghiệm làm Tuyển dụng đào tạo và truyền thông nội bộ

Các ứng viên mới tốt nghiệp sẽ được đào tạo theo lộ trình thăng tiến của Công ty

Trang thiết bị:

Bảo hộ lao động Đồng phục Bảo hộ lao động

Môi trường làm việc Điều kiện làm việc bình 

thường

Điều kiện làm việc tương đối 

nặng nhọc, có rủi ro.

Điều kiện làm việc nặng nhọc, có rủi ro đối với 

sức khỏe

VII. TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Trình độ học vấn tối thiểu:

Yêu cầu ngoại ngữ Tiếng Anh giao tiếp 

Kiến thức: Theo bộ từ điển năng lực chuyên môn đối với vị trí Chuyên viên Nhân sự

Kỹ năng cần thiết Theo bộ từ điển năng lực kỹ năng đối với vị trí Chuyên viên Nhân sự

Chuyên môn Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, xã hội, quản lý công nghiệp

Chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề

Yêu cầu tin học Sử dụng thành thạo MS Office



Người thực hiện công việc Quản lý trực tiếp Ban TGĐ

- Kỹ năng chuyên môn

- Kỹ năng quản lý 

- Kỹ năng bổ trợ

Thái độ, hành vi Theo bộ từ điển năng lực hành vi đối với vị trí Chuyên viên Nhân sự

- Ưu tiên các nhân sự biết sử dụng Photoshop hay các công cụ thiết kế, làm hình ảnh, video phục vụ cho công tác PR 

hình ảnh tuyển dụng, đào tạo và truyền thông nội bộ

- Tuân thủ các nội quy, quy định, chính sách và văn hóa Công ty;

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Thái độ tích cực, năng động và sáng tạo;

- Có khuynh hướng cởi mở, giao tiếp tốt dễ gần;

- Nhạy bén trong nhìn nhận và đánh giá con người.

Các chữ ký dưới đây của người giữ chức vụ được mô tả, người quản lý trực tiếp và giám đốc đã đọc và trao đổi và đồng ý rằng các thông tin hoàn toàn phản ánh chính xác công việc 

được giao.

Yêu cầu khác:


