
 

                                                                                                                                                                                                                                    

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

 
Thông tin công việc Thời gian tuyển ……….  Ngày hết hạn ….........
Tên vị trí – phòng ban
Nhân viên KD 

KPI chính:  

KPI 1: KPI2: KPI3:
 

Yêu cầu công việc   Yêu cầu ứng viên
Giao tiếp: Độ khó khi làm việc với con người & 
yếu tố kỹ thuật ( thang điểm 1 … 10) 

Kỹ thuật: 
…………

Con người:  
………….

Hướng nội ….......Hướng ngoại 
1……………………………………..10

Tốc độ: Công việc cần sự nhạy bén, nhanh nhẹn 
hay cần sự tỉ mỉ 

Tỉ mỉ: …………… Nhạy bén: 
…………………

Tỉ mỉ ………..        Nhanh nhẹn
1…………………………………..  10 

Ngoại hình: công việc cần ngoại hình bắt mắt & 
phong cách tự tin hay không

Lương/thời gian 
thấp:  ……………

Đòi hỏi về ngoại 
hình: …………

Lương thấp …… Phong cách
1 ………………………………..  10 

Sức khỏe: công việc cần sức khỏe, sự va chạm 
hay cần tiết kiệm quỹ lương

Lương/thời gian 
thấp:  ……………

Đòi hỏi về sức 
khỏe: …………

Lương thấp .. ….. va chạm, năng nổ  
1 ………………………………..  10 

 
Yêu cầu về chuyên môn: Ứng viên phải 
biết 8 khái niệm quan trọng nhất sau 
đây

1 2

3 4 5
6 7 8

 

TÊN CÁC KỸ NĂNG Đào tạo 
nhanh

Khó 
đào tạo

Không 
thể đt

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Biểu hiện của Ứng viên thất bại  
Thể hiện ý thích nhảy việc  
Không trung thực  
Kiêu ngạo  
Lười biếng  

 
Các yêu cầu khác  
Yêu cầu về giới tính: Male and female Yêu cầu ngoại ngữ: nghe-nói/ đọc- viết/ không cần ( Nghe nói doc 

viết) 
Năm sinh: từ 1985 đến 1983 DISC: ứng viên cần có tính cách nổi trội ở D-I-S-C : Nhóm D-I/ D_C
Trình độ :  trung cấp/ cao đăng/ đại học/ trên ĐH Ngân sách lương: 
Số năm Kinh nghiệm …03 … ở vị trí ……Kinh Doanh   ………………  

                                 GIÁM  ĐỐC Trưởng bộ phận/ phòng ban
 
 
 
 

  

 
 


