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Tổng quan

Ai nên học chương trình

1.

2.

Tính đến tháng 2/2021, với 140 khoá đã và đang được triển khai (4125 người học), nghề nhân sự chuyên nghiệp
trở thành chương trình đào tạo lớn nhất tại Eduviet.

Đặc điểm người học 140 khoá nghề nhân sự chuyên nghiệp (01/2008-02/2021)

Lộ trình phát triển của người học 140 khoá nghề nhân sự chuyên nghiệp:

Hơn 17%
người học giữ các vị trí giám đốc nhân
sự, trưởng phòng nhân sự, trưởng
phòng hành chính nhân sự, quản lý
tuyển dụng, quản lý dịch vụ nhân sự
và quản lý đào tạo và tương đương.

Hơn 44%
người học tiếp tục học các khoá
ngắn hạn chuyên sâu và nâng cao
và/hoặc chương trình giám đốc
nhân sự tại Eduviet.

19%
tốt nghiệp ngành
quản lý nguồn
nhân lực/quản trị
nhân lực.

31% 
chưa có kinh
nghiệm làm nhân
sự trước khi học.

69%
làm việc ở phòng
nhân sự/phòng
hành chính nhân
sự/ban nhân sự

29%
muốn chuyển đổi
công việc sang
nghề nhân sự.

02% 
muốn tìm hiểu
nghề nhân sự.

Chuyên viên nhân sự, chuyên viên hành
chính nhân sự trong doanh nghiệp muốn
củng cố nền tảng kiến thức và nâng cao
hiệu suất công việc.

Chuyên viên, nhân viên ở các vị trí công việc khác trong doanh
nghiệp dự định kiêm công việc nhân sự hoặc muốn chuyển đổi
công việc sang nghề nhân sự.

Các nhà quản lý trong doanh nghiệp muốn trang bị kiến thức,
phương pháp, công cụ và kỹ năng quản lý nhân sự bài bản.

Sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý nguồn
nhân lực/quản trị nhân lực muốn phát
triển kỹ năng và chuyên môn để tăng lợi
thế khi tham gia tuyển dụng. Sinh viên tốt nghiệp ngành khác muốn tìm hiểu nghề nhân sự.
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3.

Lợi ích của chương trình4.

Chuẩn hoá đội ngũ nhân sự trong
doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu suất phòng/ban
nhân sự trong doanh nghiệp

Xây dựng, củng cố nền tảng vững
chắc cho nghề nhân sự

Giải quyết các vấn đề trong công
việc thông qua khoá học.

Được các chuyên gia Eduviet cố
vấn hoạch định, phát triển sự
nghiệp trong nghề nhân sự.

Chương trình được thiết kế, triển
khai bởi Eduviet là đơn vị giàu
kinh nghiệm tư vấn và đào tạo
quản trị nhân sự tại Việt Nam.

Với doanh nghiệpVới cá nhân

Hoàn thành chương trình, người học có khả năng :

Hoạch định lộ trình phát triển nghề nghiệp và phát
triển năng cá nhân.

Có kiến thức, phương pháp, công cụ và kỹ năng cần
thiết để thực thi hiệu quả các công việc thường xuyên
ở vị trí chuyên viên nhân sự, gồm phân tích công việc,
tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và xây dựng thang bảng
lương - thưởng.

Nắm vững cách áp dụng các quy định của Bộ luật
Lao động 2019 tại doanh nghiệp.

Lý do lựa chọn chương trình

Theo học các khoá chuyên sâu và nâng cao của
Eduviet như thiết kế tổ chức, phát triển tổ chức, chỉ
số nhân sự, thu hút nhân tài, quản trị nhân tài, đãi
ngộ tổng thể, quản trị hiệu suất, học tập & phát triển,
văn hoá doanh nghiệp,…
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Phương pháp đào tạo5.

Ngôn ngữ đào tạo6.

Chương trình lấy người học làm trung tâm, sử dụng các phương pháp giúp người học học hiệu quả trên lớp và dễ dàng
áp dụng vào công việc:

Chương trình được triển khai giảng dạy bằng tiếng Việt.

Giới thiệu, mô tả yêu cầu
công việc trong các giờ học
lý thuyết.

Thực hành thực tế xây dựng các
biểu mẫu đánh giá, các bản mô
tả công việc, các phương pháp
quản lý nhân sự theo các mô
hình đang được áp dụng trên thế
giới và tại Việt Nam

Giải đáp các thắc
mắc thực tế gặp phải
trong công việc hiện
tại của các học viên
tại doanh nghiệp.

Giới thiệu, mô tả yêu
cầu công việc trong
các giờ học lý thuyết



Học liệu

Nội dung chương trình8

7
Toàn bộ học liệu của chương trình gồm bài giảng, tài liệu đọc thêm, case
study, chủ đề thảo luận nhóm và bài thi cá nhân được Eduviet biên soạn,
cập nhật trên cơ sở tham khảo bộ sách của Michael Armstrong, kho tri
thức của Eduviet và kết quả phân tích nhu cầu người học (trước khi bắt
đầu học và trong quá trình học).

. Nghề nhân sự, tiêu chuẩn năng
lực và lộ trình công danh.

. Thực hành phân tích và xây dựng
bản mô tả công việc phù hợp.

. Thực hành xây dựng bản tiêu
chuẩn công việc.

. Giải đáp mọi thắc mắc.

Tuyển dụng nhân sự cơ bản (4 buổi)

. Tuyển dụng, xác định nhu cầu, các
tiêu chuẩn và ngân hàng câu hỏi.

. Thực hành truyền thông tuyển mộ,
các hình thức truyền thông hiệu quả.

. Thực hành kỹ năng phỏng vấn, thực
hành nhập vai phỏng vấn.

.  Nghệ thuật và kỹ năng đánh giá
ứng viên phù hợp Giải đáp mọi thắc
mắc và chia sẻ thực tế.

. Các quy trình đào tạo – thực
hành.

. Lập kế hoạch và tổ chức chương
trình đào tạo.

.  Hướng dẫn và tư vấn các
phương pháp đánh giá sau đào
tạo.

. Tìm hiểu về hệ thống và tiêu
chuẩn đánh giá nhân sự.

. Tổng quan về KPI trong đánh giá
hiệu quả công việc.

. Thực hành xây dựng đánh giá
nhân sự (làm việc nhóm).

. Vận dụng kết quả đánh giá - áp
dụng vào trong đánh giá nhân sự.

. Các nguyên tắc trả lương; các
hình thức trả lương; cấu trúc của trả
lương trong doanh nghiệp.

. Thiết kế, xây dựng thang bảng
lương và quy chế trả lương.

. Nghệ thuật trình bày bảng lương;
bổ nhiệm lương; ban hành quy chế
trả lương; Nghiên cứu tình huống
trả lương của doanh nghiệp.

. Hỏi đáp.

. Giới thiệu chung về Pháp luật về
hợp đồng lao động.

. Pháp luật về tiền lương, thuế
TNCN, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

. Các chính sách dành cho người
lao động, thỏa ước lao động tập thể
Pháp luật về thời giờ làm việc, thời
gian nghỉ ngơi + pháp luật về xử lý vi
phạm KLLĐ.

Chuyên đề 1 Chuyên đề 2

Chuyên đề 6

Chuyên đề 3

Chuyên đề 5Chuyên đề 4

Tổng quan về nghê nhân sự và kỹ
năng phân tích c ông việc (3 buổi)

Đào tạo nhân sự cơ bản (3 buổi)

Tổng quan về tiền lương (3 buổi) Pháp luật Lao động ưng dũng
trong doanh nghiệp (4 buổi)

Đánh giá nhân sự cơ bản (3 buổi)
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9.

10.

Giám đốc Học viện tư pháp Việt
Nam

Hơn 15 năm đào tạo áp dụng
luật lao động tại doanh nghiệp

Giám đốc nhân sự tập đoàn ALS

Hơn 15 năm tư vấn và đào tạo
quản trị nhân sự

Chủ nhiệm Khoa Kinh tế & Quản lý
nguồn nhân lực, Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân

Hơn 25 năm tư vấn và đào tạo
quản trị nhân sự

Trưởng Bộ môn Quản trị nhân lực
doanh nghiệp, Trường Đại học
Thươngmại

Hơn 25 năm tư vấn và đào tạo quản
trị nhân sự

Người học được cấp chứng nhận “Nghề nhân sự chuyên nghiệp”
của Eduviet khi đáp ứng các điều kiện sau:

Tham dự tối thiểu 80% số giờ học của chương trình

Hoàn thành bài thi.

Giảng viên

Chứng nhận

PGS. TS Mai Thanh Lan

PGS. TS Vũ Hoàng Ngân TS Nguyễn Xuân Thu

Th.S Lê Thu Hương
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12.

11.

13.

Với phương châm quan tâm, đồng hành và phát triển cộng đồng nghề nhân
sự tại Việt Nam trong giai đoạn hậu Covid19, Eduviet áp dụngmức học phí
ưu đãi cho các khoá học nghề nhân sự chuyên nghiệp khai giảng trong năm
2021 là 6.000.000 VNĐ (gồm 20 buổi học trên lớp, tea-break, tài liệu và chứng
nhận hoàn thành khoá học). .

Học phí

Thời lượng và thời gian

Địa điểm đào tạo
Trung tâm đào tạo Eduviet, số 18, Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh,
Quận Ba Đình, Hà Nội (cạnh hồ Ngọc Khánh).

Chủnhậthoặccácbuổitốitrongtuần.Giờhọc:
Chủnhật:sáng9h-12h,chiều13h30-16h30.
Cácbuổitối:từ18h-21h.

Thờigian

Thờilượng
20buổi(10ngàychủnhậthoặc20buổitối).
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14.

Thành lập năm2008 tại HàNội, Tổ chức Tư vấnGiáo dụcViệtNam
(Eduviet) là nhà tư vấn, cung cấp giải pháphọc tập và phát triển con
người chomọi doanhnghiệp tại Việt Nam.

Eduviet còn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vựcđào tạo nhân sự
chuyên nghiệp. Chúng tôi lựa chọn lát cắt đào tạo là giao giữa lý
thuyết và thực hành, trongđó tỉ lệ thựchành chiếm50% thời lượng,
các giáo trình và bài giảngđược thiết kế sát thực tế và kết hợp cùng
các case study điểnhình tại Việt Nam.

Đội ngũgiảngviên, chuyêngia của Eduviet giàu kinh nghiệmvà có
uy tín trong ngành.

Eduviet đónggóp tích cực cho sựphát triển của cộngđồngnhân sự
Việt Nam thôngqua sáng lậpNgàyNhân sựViệt Nam -HRDay và
Diễn đànNhân sự ViệtNam -HRLink.

Chứng nhận “Nghềnhân sự chuyên nghiệp” của Eduviet được đón
nhận và có tínhđảmbảocao trong lĩnh vựcnhân sự tại Việt Nam.

Tại sao
lựa chọn
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Thông tin
đăng ký và hổ trợ

Doanhnghiệp, cánhânquan tâmchương trình Nghềnhân sự chuyênnghiệp của Eduviet vui lòng
đăng ký tại đây hoặc liênhệ để nhận hỗ trợ:

Văn phòng tư vấn: Biệt thự A26, ngõ 238, phố
HoàngNgân, HàNội
Hotline: 0964450069

15.

7


