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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP 
 

Trở thành một chuyên viên xuất sắc trong lĩnh vực nhân sự, không ngừng học hỏi nâng cao 

năng lực bản thân và nghề nghiệp. 

 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ BẰNG CẤP 
 

2005- 2009  Đại học Kinh tế Quốc dân 

                   Chuyên ngành: Kế toán 

2013 - Trung tâm eduviet 

                 Khóa học:  nhân sự chuyên nghiệp  

 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 
11/2014- 6/2016 

Công ty TNHH PNK - ~9.000.000vnd 

- Vị trí: Chuyên viên tuyển dụng 

-     Nhiệm vụ chính: 

 Kết hợp với các phòng ban Lập kế hoạch tuyển dụng. 

 Tham gia các công việc trong quy trình tuyển dụng: 

 Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban. Làm việc với các phòng ban có nhu  

 cầu tuyển dụng để hiểu rõ yêu cầu cho từng vị trí ,  

 Thông báo tuyển dụng trên các kênh tuyên dụng và tìm kiếm hồ sơ ứng viên, sàng 

lọc hồ sơ; 
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 Liên lạc với ứng viên, sắp xếp phỏng vấn qua các vòng; 

 Chuẩn bị các bài test cho ứng viên và thu bài test khi ứng viên hoàn thành; 

  Trực tiếp phỏng vấn ứng viên; 

  Báo cáo các vấn đề liên quan ứng viên sau phỏng vấn cho Trưởng phòng; 

 Viết thư mời ứng viên thử việc hoặc từ chối tuyển dụng;  

 Theo dõi quá trình thử việc của nhân viên mới đến khi trở thành nhân viên chính 

thức 

  Lưu hồ sơ ứng viên. 

 Lập nguồn dữ liệu hồ sơ ứng viên (chưa phỏng vấn, đã phỏng vấn nhưng không 

thành công, v..v...). 

 Cập nhật quy trình tuyển dụng khi được yêu cầu. 

  Làm việc và duy trì mối quan hệ tốt với các kênh tuyển dụng khác nhau. 

 Làm việc với các phòng ban khác để thiết lập hoặc cập nhật hệ thống mô tả công 

việc cho từng chức danh. 

 Cập nhật kịp thời danh sách các vị trí tuyển dụng (vị trí, ngày yêu cầu, kênh tuyển 

dụng sử dụng, ngày xác định được ứng viên thành công, ngày NV mới bắt đầu đi 

làm, v..v...) 

 

1/2011- 2014 

Công ty khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo 

- Vị trí: Trợ lý nhân sự 

- Nhiệm vụ chính: 

 Hỗ trợ trưởng phòng nhân sự trong công việc tuyển dụng , đăng thông tin tuyển 

dụng và phỏng vấn 

 Làm chứng thực các giấy tờ người nước ngoài tại các đại sứ quán, hợp pháp hóa 

giấy tờ cho người nước ngoài để xin giấy phép lao động tại Việt Nam  

 Lập hồ sơ và trình sở lao động xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. 

 Tham gia tìm hồ sơ và tuyển chọn các hồ sơ cho các vị trí tuyển dụng mới.  

 Tập huấn , đào tạo cho các nhân viên mới về các chính sách, hướng dẫn và định 

hướng nhân sự của công ty 

 Quản lý hồ sơ tuyển dụng và các hồ sơ nhân sự khác 

 Làm các chế độ bảo hiểm sức khỏe than thể và các BHXH, BHYT, BHTN. 



 Kết hợp với các tổ chức y tế và bệnh viện tổ chức khám sức khỏe đầu vào và sức 

khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân viên công ty 

 Phối hợp với các bộ phận khác trong việc giải quyết phúc lợi cho toàn bộ nhân viên 

công ty 

 Thanh toán lương cho nhân viên và lao động phổ thông trong công ty  

2007- 1/2011 

- Công ty khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo 

- Vị trí: Trợ lý hành chính 

- Nhiệm vụ chính: 

Công tác văn thư 

 Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và chuyển cấp có thẩm quyền giải 

quyết; 

 Đầu mối gửi các công văn, giấy tờ, văn bản ra ngoài Công ty; 

 Tổ chức lữu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên 

quan; 

Công tác lễ tân 

 Nghe và nhận các cuộc gọi đến công ty ;  

 Hỗ trợ cho Ban Lãnh đạo tiếp khách tại Công ty; 

 Hỗ trợ cho các cuộc họp nội bộ của Công ty; 

 Hỗ trợ tổ chức các hội thảo, hội nghị, lớp học của Công ty; 

Công tác hành chính khác 

 Theo dõi và quản lý danh sách các lao động nước ngoài của công ty 

 Liên hệ với các cơ quan chức năng của thành phố trong việc đăng ký và quản lý 

lao động người nước ngoài 

 Điều phối các công việc hành chính như đặt phòng khách sạn, vé máy bay và các 

công việc trợ giúp khác cho người lao động 

KỸ NĂNG 

Kỹ năng mềm 

 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 

 Kỹ năng thuyết trình 

 Kỹ năng giải quyết vấn đề 



 Kỹ năng làm việc theo nhóm 

 Kỹ năng tuy duy phán xét 

Kỹ năng chuyên môn 

 Kỹ năng xây dựng kế hoạch tuyển dụng và phỏng vấn có hiệu quả 

 Kỹ năng giải quyết các tình huống phát sinh như kỷ luật lao động… 

 Kỹ năng đàm phán, thuyết phục với người lao động và các cơ quan quản lý nhà nước 

của thành phố 

 Kỹ năng quản lý hồ sơ và thông tin 

 Sử dụng tốt các phần mềm và kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ cho công việc 

như: Microsolf Work, Exel, Powerpoint, Phần mềm quản lý nhân sự, internet 

NGOẠI NGỮ 

Tiếng Anh: Trình độ trung cấp 

SỞ THÍCH 

Mở rộng giao lưu với bàn bè 

Đọc sách, Nghe nhạc và Xem phim 

THAM KHẢO 

 

Mr Craig Bradshaw, Giám đốc điều hành, Công ty Khai thác và chế biến khoán sản Núi 

Pháo 

 Email: craig.bradshaw@mr.masangroup.com | Mobile: +84 936 287 889 

Mr Hào, Chuyên viên tuyển dụng, Công ty TNHH PNK 

Email : haotd@pnk.com| Mobile: +84 0945 666 549 
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