
KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG, BỔ DỤNG
VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

21, 22, 23/03/2016 (3 ngày)
Sáng : 9:00 ~ 12:00
Chiều: 13:30 ~ 17:00

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

NGÔN NGỮ
Ms. Hà, Ms. Trúc, Mr. Đức
Tel:  (08) 3512 2151
Fax:  (08) 3512 2150
Email:  bc@vjcchcmc.org.vn
Web: www.vjcchcmc.org.vn

LIÊN HỆ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

ĐỐI TƯỢNG

Quản lý các phòng ban, người phụ trách quản lý nhân sự của doanh 
nghiệp.

Để phát huy nguồn nhân lực giỏi đem lại thành công trong hoạt động của doanh nghiệp, các nhà quản lý 
nhân sự phải nhận thức được vai trò của việc tuyển dụng, bổ dụng và đào tạo. Những chia sẻ của chuyên gia 
Nhật Bản với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực sẽ giúp Quý vị nâng cao kỹ năng 
tuyển dụng, bổ dụng, đào tạo nhân sự, từ đó có thể giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược nhân sự một 
cách hiệu quả và chuyên nghiệp. 

GIẢNG VIÊN

Ông Shigeru TERAMURA
- Cựu 
Chuyên 
gia phân 
tích cấp 
cao của 
C o n t i -
n e n t a l 
Airlines
- Nguyên 
g i á m 
đốc chi 
nhánh Nhật Bản công ty OAG 
Worldwide
- Nguyên PGĐ công ty Pacific Star
Kinh nghiệm đào tạo, tư vấn về 
Quản trị nguồn nhân lực, Xây 
dựng chiến lược marketing cho 
các doanh nghiệp tại Nhật Bản, 
Mỹ, Kyrgyzstan, và Đông Nam Á. 

www.vjcchcmc.org.vn

B U S I N E S S
  C o u r s e s

BC 11-1516

Ngày Nội dung đào tạo

N
gà

y 
01

Quản trị nguồn nhân lực

 Những loại hình nhân lực nào doanh nghiệp muốn thu hút, 
tuyển dụng.
 Thông tin cần biết trong vai trò quản lý nhân sự trước khi tuyển 
dụng: Bảng mô tả công việc; Tiêu chuẩn về trình độ; Bậc lương; 
Quy trình tuyển dụng nội bộ…
 Bài tập tình huống: Quy trình tuyển dụng trong doanh nghiệp 
vừa và nhỏ của Nhật Bản
 Tỷ lệ doanh thu và quản trị nguồn nhân lực
 Làm thế nào để tạo ra, duy trì và tăng tỷ lệ doanh thu?
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Quy trình tuyển dụng, bổ dụng và đào tạo

 Quy trình phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn; “3 Ps” (hẹn thời 
gian, trang phục và thái độ); Chọn vị trí để phỏng vấn; Một số câu 
hỏi phổ biến...
 Quy trình sau phỏng vấn: Hướng dẫn trong thời gian được 
phân bổ; Thư bổ nhiệm công việc & thư xin lỗi
 Sau khi bổ nhiệm công việc: Quá trình chuyển giao công việc
 Quá trình đào tạo tại phòng ban

N
gà

y 
03

đánh giá và Quản lý bằng mục tiêu (mbo)

 Kỹ năng giao tiếp 
 Phương pháp duy trì nguồn nhân lực 
 MBO và động viên nhân viên 

2.400.000 VND/người 
(bao gồm chi phí tài liệu và ăn 
nhẹ giữa giờ)

Tiếng Anh có phiên dịch sang tiếng Việt.

Phòng Đa năng, Tòa nhà VJCC-HCMC 
Số 15, đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh



B U S I N E S S 
  C o u r s e s

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi email hoặc fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài khoản:

• Tên TK: Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh Đông Sài Gòn

Chi tiết xin liên hệ : Ms. Hà / Ms. Trúc / Mr. Đức
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150
 Email: bc@vjcchcmc.org.vn
 Số 15 đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
 Website: www.vjcchcmc.org.vn

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại thương - Cơ sở 2

P H I Ế U  Đ Ă N G  K Ý

T H Ô N G  T I N  L I Ê N  H Ệ

S Ơ  Đ Ồ  Đ Ư Ờ N G  Đ I

 
                                 

  
    

Fax 08-3512-2150

www.vjcchcmc.org.vn

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học BC 11-1516: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................


