QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
I. LƯU ĐỒ
Ứng viên

Bộ phận Nhân sự

CBQL Bộ phận/ BOM

1. Đăng tin TD

Mô tả chi tiết
1. Thông tin được đăng tuyển đầy
đủ trên website

2. Ứng tuyển

2. Ứng viên tìm hiểu về công
việc gửi hồ sơ hoặc tải mẫu ứng
tuyển gửi về hộp thư tuyển dụng

NG

3. Xét duyệt/ sàng lọc hồ sơ

3. Việc xét duyệt,sàng lọc hồ sơ
diễn ra ngay sau khi đăng tuyển

OK
NG

Kết thúc

4. Sơ vấn qua điện thoại

4.5.6: Phỏng vấn với những
thành viên liên quan và chỉ
thông báo qua điện thoại với
những ứng viên đạt yêu cầu
những trường hợp còn lại sẽ gửi
qua email

OK
NG

5.Tổ chức phỏng vấn
NG

NG

OK

6.Phê duyệt TD

7. Đàm phán lương, chế độ phúc lợi
OK

6. Xin thông qua kết quả tuyển
dụng với Ban giám đốc, quyết
định về lương, chế độ phúc lợi
cho CNV mới

OK

9. Chuẩn bị hồ sơ
nhân sự

8. Thủ tục TD

10. Chào đón CBCNV mới

NG

8. Tiến hành các thủ tục nhân
sự trong đó có khám sức khỏe
đầu vào công ty chỉ nhận những
thành viên có sức khỏe đạt
(không viêm gan B, HIV ...)

12. Quy trình quản lý CBCNV chính thức

II. TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Giải thích

CMND

Chứng minh nhân dân

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

TD

Tuyển dụng

OK

Đạt yêu cầu

NG

Không đạt yêu cầu

Bước 1,2: Mô tả công việc, bản
khai thông tin ứng viên được
đăng tải đầy đủ trên website
công ty

Bước 3: Nộp hồ sơ vào hòm thư
tuyển dụng. Những hồ sơ chưa
phù hợp sẽ được lưu lại cho
những vị trí khác.

Bước 7: Lương và chế độ phúc
lợi đáp ứng mong đợi của
CBCNV mới và phù hợp với chế
độ chính sách công ty
Bước 9: Hồ sơ bản cứng cần
nộp:
- Sơ yếu lý lịch có chứng nhận
của phường xã trong vòng 6
tháng gần nhất;
- Giấy khám sức khỏe có dấu
tròn trong 6 tháng gần nhất;
- CMND công chứng;
- Photocopy sổ hộ khẩu công
chứng
- Xác nhận công an về việc
không có tiền án, tiền sự;
- Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có)

9. Cán bộ tuyển dụng, bộ phận
chịu trách nhiệm đón tiếp , hỗ
trợ, hướng dẫn nhân viên mới
trong quá trình thử việc

11. Đài tạo và thử việc
OK

Sản phẩm

12. Sau thời gian thử việc cán
bộ công nhân viên sẽ chính thức
được tuyển dụng

Bước 10,11: Đảm bảo CBCNV
mới được cung cấp đầy đủ thông
tin, được hướng dẫn và hỗ trợ tối
đa để sẵn sàng làm việc và thích
nghi với môi trường mới.

