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TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI 2016



• Được tổ chức vào thời điểm thích hợp nhất trong năm, đáp ứng nhu cầu tuyển

dụng cuối năm của các Doanh nghiệp

Ngay sau thời điểm sinh viên khá/giỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp(bv) và đợt xét tốt nghiệp (XTN) 

• Đối tượng: Những sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ, có năng lực và kỹ năng

suất sắc, đa dạng ngành nghề tuyển dụng

(Kinh tế, Kỹ thuật, Ngoại ngữ, Xây dựng, Môi trường, Thực phẩm, May mặc, TK thời trang, CN 

In …)

• Được Nhà trường hỗ trợ tối đa trong công tác phỏng vấn tại Trường

từ cơ sở vật chất đến nhân sự (các tình nguyện viên của Trường) 

• Được Nhà trường xác nhận ứng viên (khi Doanh nghiệp có nhu cầu)

Ctr TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI 2016

Có gì đặc biệt?





QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ & 

PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

1. Doanh nghiệp (DN) điền vào mẫu đăng ký (bản giấy) và đăng ký online theo link

http://bit.do/TuyenDungNhanTai

Thời hạn đăng ký: hết ngày 02/7/2016

2. DN gửi bản đăng kí tham gia và thông tin giới thiệu công ty, số lượng, vị trí tuyển dụng tới

Phòng QHCCDN_theo file mẫu

3. Từ 20/7-30/7: DN nhận danh sách ứng viên từ Phòng QHCCDN, Thông báo qui trình

phỏng vấn cụ thể (Số nhóm phỏng vấn, giờ phỏng vấn từng ứng viên theo danh sách) hoặc

các yêu cầu khác

4. Tuần lễ tuyển dụng nhân tài từ 01/8- 06/8: Doanh nghiệp thực hiện phỏng vấn, tuyển

dụng ứng viên theo thời gian, quy trình đã thống nhất

http://bit.do/TuyenDungNhanTai


CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Theo thống kê từ những lần tổ chức trước là >50.

Số lượng hồ sơ ứng viên mà doanh nghiệp nhận được tùy thuộc vào:

Thương hiệu của Doanh nghiệp

Vị trí tuyển dụng.

Các lợi ích liên quan đến vị trí tuyển dụng (Môi trường làm việc, thu 

nhập, các chế độ phúc lợi, điều kiện ổn định, đã có cựu sinh viên SPKT 

làm việc tại đó chưa – SV thường tham khảo qua cựu SV)

1/Thông thường các doanh nghiệp sẽ nhận được khoảng bao nhiêu hồ sơ

đăng ký? 



Khi số lượng ứng viên nộp vào doanh nghiệp ít (5-10 hồ sơ), phòng QHCC-DN 

sẽ để DN tự quyết định, có thể đến hoặc không đến trường để phỏng vấn.

Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích DN nên đến để tìm hiểu vì sao ứng viên ít 

quan tâm đến các vị trí tuyển dụng của DN, nhà trường sẽ không thu phí và vẫn 

gửi danh sách các ứng viên đã đăng ký cho DN.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

2/ Trường hợp quá ít hồ sơ (5-10) thì phòng QHCC_DN xử lý thế nào?



Phòng QHCC-DN sẽ hỗ trợ như sau:

 Bố trí phòng có sức chứa lớn

 Phối hợp với DN để xếp lịch, hẹn giờ với ứng viên, tránh để ứng viên phải chờ 
đợi, ảnh hưởng đến thiện cảm của ứng viên đến công ty

 Xếp phòng để ứng viên tiếp tục phỏng vấn vào buổi chiều hoặc sang hôm sau , 
(DN cần báo trước và sẽ trả thêm phí vệ sinh, phí cho cộng tác viên hỗ trợ là 
300.000đ/buổi)

Trước ngày 1/8, Phòng QHCC-DN sẽ báo số lượng ứng viên đăng ký
ứng tuyển vào mỗi công ty, vì vậy công ty nên bố trí nhân sự phù hợp 

để cùng lúc có thể phỏng vấn nhiều ứng viên.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

3/Trường hợp quá nhiều hồ sơ, không thể phỏng vấn trong 1 buổi như đã 

đăng ký ban đầu thì Phòng QHCC-DN hỗ trợ DN như thế nào?



CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 Gửi thư mời đến các DN

 Gửi email tới từng sinh viên tốt nghiệp tháng 8/2016 

(đính kèm danh sách, logo doanh nghiệp đăng ký tham gia)

 Đăng thông tin DN trên Website và Facebook 

Website: Trường, phòng QHCCDN

Facebook: Fanpage phòng QHCCDN (>8K lượt like), 

diễn đàn SVSPKT (>30K like) và diễn đàn các Khoa

 Thông báo tại các hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp ở các Khoa

 Pano, bandroll truyền thông 25 - 30/7/2016

 Chạy quảng cáo chương trình trên Facebook.

 Chia sẻ trên Facebook thông qua đội ngũ sinh viên là cộng tác viên

4/ Công tác truyền thông của chương trình được thực hiện dưới hình thức nào?


