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Nền tảng Talentbold Hiring bao gồm:

➢ Nền tảng phầnmềm quản lý tuyển dụng TalentBold Hiring (ATS –

Application tracking system) 

TalentBold Hiring (Hệ thống quản lý tuyển dụng) là thành phần cốt lõi của bộ phần 

mềm tuyển dụng. Nó tăng hiệu suất tuyển dụng bằng cách tự động hóa quy trình tuyển 

dụng từ lập kế hoạch tuyển dụng, giám sát giao việc tuyển dụng cho nhân viên nội bộ, 

đánh giá hiệu quả của các hãng tuyển dụng headhunter bên ngoài đến đăng tuyển dụng, 

nhận hồ sơ trực tuyến, lưu trữ, tìm kiếm và xem xét hồ sơ, đến phỏng vấn ứng viên, và

tái sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu phục vụ công tác tuyển dụng nhân sự trong tương

lai.

➢ Giải pháp Thuê ngoài trợ lý Tuyển dụng Chuyên nghiệp - TalentBold

Recruitment Process Outsourcing

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Trợ lý tuyển dụng cho các loại hình doanh nghiệp, từ Công ty 

mới Startup quy mô nhỏ đến mô hình các Tập đoàn. Chúng tôi hỗ trợ xử lý tất cả các 

chức năng liên quan đến nghiệp vụ tuyển dụng với chi phí thấp và hiệu quả cao cho 

Doanh nghiệp. Dịch vụ thuê ngoài quy trình tuyển dụng của chúng tôi giúp Doanh

nghiệp thực hiện mọi việc từ việc xây dựng mô tả công việc, đăng tuyển, sàng lọc ứng 

viên, phỏng vấn ứng viên, lưu trữ hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn….



Giao diện trực quan, dễ sử dụng



Nguồn dữ liệu tuyển dụng tập trung

Từ TalentBold online

Nhập CV ứng viên

Từ Hãng Headhunters

Trong lúc phỏng vấn

Từ Nguồn giới thiệu
Ứng viên nội bộ

Email

Talentbold career

Mạng xã hội FB, 
Linkedin

Trang việc làm



Tính năng, công cụ trợ giúp hiệu quả

➢ Xem bản đồ vùng an toàn của nhân viên và nhận kế hoạch tuyển dụng nếu có

➢ Lưu trữ và ghi lại tất cả trạng thái của các tương tác ứng viên và cho phép bạn 
tìm kiếm, báo cáo và tái sử dụng hiệu quả về thông tin này trong tương lai.

➢ Đặt lời nhắc việc - không bao giờ bỏ lỡ các sự kiện / nhiệm vụ trong tương lai

➢ Bảng điều khiển thời gian thực cho phép bạn dễ dàng xem và theo dõi tất cả 
các công việc tuyển dụng quan trọng đang triển khai.

➢ Gửi email về Việc làm tuyển dụng mới cho nhiều ứng viên phù hợp sau khi
tìm kiếm trong danh sách rút gọn với chỉ một cú nhấp chuột.

➢ Đăng, quảng bá thông tin tuyển dụng

➢ Đăng tuyển, chạy và Quản lý chiến dịch Tiến cử Ứng viên từ Nội bộ & bên
ngoài

➢ Quản lý, giao việc cho Trợ lý tuyển dụng từ các hãng thuê ngoài.

➢ Quản lý và đánh giá hiệu suất cung cấp ứng viên từ các Headhunter đang sử
dụng nếu có



Lợi ích quản lý tuyển dụng tuyệt vời



Báo cáo phân tích trực quan, đầy đủ

➢ Đánh giá hiệu suất KPI của nhóm tuyển dụng Hàng ngày, hàng tháng, hàng 
năm

➢ Xác định chính xác nguồn gốc của các ứng cử viên chất lượng (nguồn ứng cử 
viên)

➢ Giúp bạn đưa ra quyết định rõ ràng hơn, dựa trên dữ liệu làm việc trực quan.

➢ Không cần báo cáo bằng excel, thông qua báo cáo đồ họa TalentBold, Ban
lãnh đạo có thể thấy hiệu quả của việc tuyển dụng mọi lúc mọi nơi



Lựa chọn 2 gói Dịch vụ theo yêu cầu

Gói phần mềm Quản lý tuyển dụng
Nhân sự

Gói Dịch vụ thuê ngoài Trợ lý tuyển
dụng chuyên nghiệp



Không cần đầu tư hạ tầng, sử dụng theo nhu cầu

Chúng tôi đã thiết kế các gói dịch vụ khác nhau phù hợp nhất cho nhu cầu của mọi quy
mô, loại hình doanh nghiệp. Xem gói dịch vụ tiêu chuẩn của chúng tôi dưới đây, gồm gói
Cloud (không cần đầu tự hạ tầng) và gói Premise (đầu tư hạ tầng).



Phí dịch vụ phần mềm hợp lý

Phí sử sụng phần mềm quản lý tuyển dụng trên hàng tháng: 



Phí Trợ lý tuyển dụng hợp lý cho mọi đối tượng

Phí sử sụng dụng Dịch vụ Trợ lý tuyển dụng chuyên nghiệp hàng tháng



Khách hàng tiêu biểu
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