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JobTest định hướng trở thành
công ty tư vấn nhân sự hàng đầu
khu vực Châu Á.

Sứ Mệnh
Cung cấp giải pháp toàn diện và tối
ưu nhất hiện nay giúp các doanh
nghiệp phát hiện, thu hút và giữ
chân nhân tài.
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Mang đến cho
doanh nghiệp
mô hình đánh giá
Đúng nhân tài
Hợp văn hóa

Giới Thiệu
JobTest là công ty tư vấn phát triển nguồn nhân
lực chuẩn quốc tế dựa trên sự kết hợp giữa các
Chuyên Gia Nhân Sự Và Công Nghệ Hàng Đầu.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối
(IOT - Internet of things), nguồn nhân lực số, nền
tảng số (Blockchain, Big data).
JobTest cung cấp các dịch vụ và giải pháp nhân
sự tối ưu, hiệu quả và sáng tạo với mục tiêu giúp
các doanh nghiệp xây dựng nguồn nhân lực
thông minh hơn.
JobTest.vn là nền tảng đánh giá năng lực và
tuyển dụng trực tuyến trực thuộc JobTest Co.,Ltd

Powered by AI - Driven by Talent

Trang - 3

Thách Thức

Nhân sự đang đối mặt

Làm sao để phát triển thế hệ
lãnh đạo kế cận có nguồn nhân
lực đa dạng, linh hoạt và toàn
cầu hơn?
Làm sao thu hút và tuyển
được thêm nhân tài giống
nhân viên xuất sắc nhất trong
tổ chức?

Tuyển dụng
Làm sao nhân viên tân
tuyển có thể làm việc một
cách hiệu quả ngay từ
ngày đầu tiên?

Đánh giá
nhân viên
Làm sao có thể dự báo
các nhóm nhân viên
nhau cần gì và cần làm
tối ưu hóa hiệu quá
doanh?

được
khác
gì để
kinh

Làm sao để liên tục thu thập
phản hồi và đánh giá của
nhân viên về tổ chức?

Gắn kết
nhân tài

Làm sao có thể nhanh chóng
phát triển, áp dụng và tối ưu
các kỹ năng, năng lực để nắm
bắt các cơ hội đang đến?

Phát triển
lãnh đạo

CHIẾN LƯỢC
VÀ
HOẠCH ĐỊNH
KẾ HOẠCH

óa
Tối ưu h
â
h n lực
nguồn n

Làm sao khuyến khích chia sẻ
kiến thức và thúc đẩy hợp tác
giữa nhân viên để tạo ra sự
đổi mới hơn?

Chế độ và
phúc lợi
Làm sao biết được các chính
sách lương và phúc lợi cho
nhân viên hiệu quả?

Làm sao có sự thấu hiểu kịp
thời, sâu sắc, thay đổi từ dữ
liệu trong và ngoài công ty?
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Làm sao biết được kế hoạch
lương bổng phù hợp với
chiến lược kinh doanh của
công ty?
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Tại Sao

Chọn JobTest ?

“

Kiến tạo
nguồn lực
thông minh
hơn

Đổi mới sáng tạo
Cung cấp dịch vụ nhân sự tiên tiến nhất dựa trên sự kết hợp của các
chuyên gia nhân sự và công nghệ hàng đầu thế giới.

Dịch vụ linh hoạt
Khả năng thích nghi và tuỳ biến dịch vụ chuẩn Quốc Tế nhằm đáp ứng
nhu cầu đặc thù cho từng khách hàng.

Chi phí phù hợp
Cung cấp các dịch vụ với chất lượng vượt trội, chi phí cạnh tranh nhất
phù hợp ngân sách của doanh nghiệp.

Sự hài lòng
Đội ngũ tư vấn nhân sự sẽ đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt và
kịp thời, đảm bảo mức độ hài lòng cao nhất
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Dịch Vụ

Của Chúng Tôi

Lợi thế về sản phẩm hoặc giá cả không tồn tại
mãi vì rất dễ bị trùng lặp. Chỉ có văn hóa chăm
sóc khách hàng sẽ không thể sao chép bởi bất kì
doanh nghiệp nào khác.
- Jerry Fritz -

Tuyển dụng

Đánh giá
nhân viên

Khoa
học

Gắn kết
nhân tài
Phát triển
lãnh đạo

Sự
chính xác

Dữ liệu
óa
Tối ưu h
hân lực
n
n
ồ
u
g
n
Chế độ và
phúc lợi
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Thay thế phỏng đoán bằng phương pháp khoa học

Tuyển dụng & kết hợp
Đánh giá năng lực trực tuyến

Khung năng lực và
Từ điển năng lực

Thu hút và
Tuyển chọn nhân tài

Đăng tuyển, tìm hồ sơ
ứng viên, bài đánh giá
năng lực.

Năng lực cốt lõi, năng lực
chuyên môn, năng lực
lãnh đạo.

Tuyển dụng tập trung,
tuyển chọn nhân sự cấp
cao.

Dịch vụ
nhân sự thuê ngoài

Tư vấn và Quản trị
nguồn nhân lực

Nền tảng dịch vụ
nhân sự trực tuyến

Dịch vụ tính lương, phần
mềm tính lương, thuê
ngoài lao động, hệ thông
phân cấp công việc...

Hệ thống quản trị năng
lực, quản lý hiệu quả
công việc, tư vấn quản trị
doanh nghiệp.

SaaS, khảo sát gắn kết
nhân viên, kỹ năng quản
lý ...

Đào tạo và
Phát triển nhân tài
Đào tạo trực tuyến, đào
tạo doanh nghiệp.
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Năng lực

70% các tập đoàn toàn

Xây dựng mối quan hệ

cầu thiếu các k ỹ năng

Giải quyết vấn đề
.......

cần thiết để hoàn thiện
nguồn nhân lực .
-

B ersin:

B uilding

a

Smar ter

Work force

Tuyển Dụng & Kết Hợp

Đánh Giá Năng Lực Trực Tuyến
Giữ chân nhân tài từ ngày đầu tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng

Tìm kiếm hồ sơ

Đánh giá năng lực

Quảng bá thương hiệu

Giao diện đăng tin
tuyển dụng, tìm kiếm
hồ sơ thân thiện, hiệu
quả và thông minh
với độ cam kết cao. fff

Hồ sơ ứng viên được
thẩm định thông qua
hệ thống đánh giá
năng lực thông minh
& hiện đại, ứng dụng
công nghệ trí tuệ
nhân tạo (AI).á

Các bài kiểm tra linh
hoạt trong việc đánh
giá và khai thác năng
lực của ứng viên và
nhân viên. sd

Tạo điểm nhấn khác
biệt trên thị trường,
giúp thu hút nhiều
ứng viên chất lượng.
Tạo nên hình ảnh nhà
tuyển dụng chuyên
nghiệp. jhj
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Phù hợp văn hoá

Môi trường phù hợp
với nhân viên?

Khung
Năng Lực

Kỹ năng
Nhân viên
được
đào tạo
kỹ năng
gì?

Nhân viên
có tố chất gì?

Tài năng

Khung Năng Lực &

Từ Điển Năng Lực

Năng lực lãnh đạo
Thể hiện phong cách quản lý.
Thể hiện phong cách lãnh đạo.
Thể hiện các kỹ năng phối hợp.

Năng lực chuyên môn
Kiến thức công việc cụ thể.
Kỹ năng công việc cụ thể.
Chiến lược chức năng.
Nhiệm vụ công việc cụ thể.
Kỹ năng công việc chính yếu.

Năng lực cốt lõi
Áp dụng tất cả các công việc.
Thể hiện chiến lược và văn hoá.
Hỗ trợ tuyển dụng và tuyển chọn.
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Thu Hút &

Tuyển Chọn Nhân Tài
Doanh nghiệp dễ dàng đạt được mục tiêu khi chọn
đúng nhân tài

Tuyển dụng tập trung
Là đối tác tuyển dụng đáng tin cậy của nhiều
tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn tại
Việt Nam trong nhiều lĩnh vực đa dạng như tài
chính ngân hàng, FMCG, dịch vụ, du lịch, giáo
dục, bán lẻ .....

Tuyển chọn nhân sự cấp cao
Phương pháp tìm kiếm, tuyển chọn và đánh giá
thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại,
chuyên nghiệp.

80%

Tỷ lệ ứng viên tuyển
chọn thành công.

300.000+

100%

Nguồn ứng viên đa dạng
và phong phú.

Ứng dụng công
nghệ hiện đại 4.0.

100+
Đội ngũ chuyên gia
tư vấn kinh nghiệm
và chuyên nghiệp.
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80%

Cam kết hài lòng về chất
lượng và số lượng hồ sơ
ứng viên.
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Đào Tạo &

Phát Triển Nhân Tài
71% nhân tài sẽ gia nhập doanh nghiệp của bạn nếu
có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn

Trước đào tạo

Đánh giá mức độ kỹ năng.
Phân tích khoảng trống giữa
yêu cầu công việc và thực tế
bằng hệ thống đánh giá trực
tuyến từ IBM & Jobtest.
Cung cấp giải pháp đào tạo
phù hợp nhất.
Thiết kế chương trình đào tạo
hiệu quả nhất.
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Trong đào tạo

Sử dụng các chiến lược đào
tạo mang tính định hướng
phù hợp nhất.
Kết hợp nội dung với các vai
trò và trách nhiệm công việc
trên thực tế.
Kết hợp các phương pháp
đào tạo đa dạng (70 - 20 - 10).

Sau đào tạo

Mô phỏng tình huống thật
trong môi trường làm việc.
Hệ thống đánh giá tự động
(AI).
Đánh giá cuối kì.
Đánh giá và chứng nhận.

Đội ngũ giảng viên có kinh
nghiệm đạt chuẩn năng lực.
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Tư Vấn &

Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp chính là con
người

- Matsushita Konosuke -

Huấn luyện
nhân viên mới
Quản lý
hiệu quả công việc
Đào tạo và
phát triển
Thành công

01

Dễ dàng nhanh chóng
phát hiện ứng viên phù hợp.

02

Giảm tỉ lệ biến động
nhân sự cho doanh nghiệp.

03

Xây dựng và phát triển đội ngũ
kế thừa theo chuẩn khung năng lực.

04

Tạo điều kiện cho các công tác
phát triển nhân viên.
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Kiến Tạo Nguồn Nhân Lực Thông Minh Hơn

+ Đánh giá hiệu quả công việc
+ Ghi nhận năng lực của nhân viên
+ Giúp nhân viên thực hiện theo đúng
định hướng và hoàn thành các mục tiêu
đã đề ra.
BSC & KPI

+ Mô tả & đánh giá hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp.
+ Định hướng chiến lược kinh doanh.
+ Nhằm tạo ra các bước “đột phá” về chiến
lược, tài chính và con người.
BIZ Plan

+ Cải cách công tác quản lý, xây
dựng cơ cấu tổ chức mang tính
hệ thống và chuyên nghiệp
Tái cấu trúc
doanh nghiệp

Hệ thống
quản lý
ứng viên

HRIS
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+ Xây dựng hệ thống đánh giá
hiệu quả toàn công ty.

+ Quản lý nguồn ứng viên, quy trình tuyển
dụng, đánh giá năng lực ứng viên, …
+ Quảng bá thương hiệu tuyển dụng.

Hệ thống quản trị nguồn nhân lực,
bao gồm các chức năng như: chấm
công, tính lương, HĐLĐ, BH, Thuế, …
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Nền Tảng Dịch Vụ

Nhân Sự Trực Tuyến
Các Giải Pháp
Hệ thống tuyển dụng
nhân tài.

Đo lường mức độ
phù hợp của nhân viên.

Hệ thống đánh giá
năng lực.

Hệ thống học tập và
đào tạo nhân viên.

Lợi Ích

Trước tuyển dụng

X2 Hiệu quả
tuyển dụng

Xây dựng tiêu chuẩn
lãnh đạo.

Đánh giá đội ngũ quản
lý trước tuyển dụng.

Tạo văn hoá làm việc
hướng tới kết quả.

Đánh giá khả năng
lãnh đạo.

Mô tả vai trò công việc.

Phản hồi toàn diện
thực tế công việc 3600
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X2 Hiệu quả
công việc

X2 Hiệu quả
đánh giá học tập
Lớp đào tạo chuyên gia
và khai vấn lãnh đạo.

X2 Hiệu quả
phân tích
Quản lý lãnh đạo kế
cận tiềm năng.

Đánh giá năng lực tổng Kết hợp đội ngũ nhân
hợp để phát triển và
tài để đạt hiệu quả kinh
tham chiếu.
doanh cao nhất.
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Dịch Vụ

Nhân Sự Thuê Ngoài

DỊCH VỤ
NHÂN SỰ

Phần Mềm Tính Lương

Dịch Vụ Tính Lương
Tiết kiệm thời gian
Tăng hiệu suất
Độ chính xác cao
Quản
lý
nguồn
thông tin nhân sự
hiệu quả
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Thuê Ngoài Lao Động

Sao lưu dữ liệu

Tiết kiệm chi phí

Truy xuất dữ liệu

Giảm thiểu rủi ro

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Tăng sự linh hoạt

Độ tin cậy và an
toàn

Tiếp cận nguồn ứng
viên lớn
Hợp tác cùng đội
ngũ chuyên gia
nhân sự nhiều kinh
nghiệm

Hệ Thống Phân Cấp
Công Việc
Giảm chi phí
Rút ngắn thời gian
Giảm thiểu các rủi
ro
Tăng sản lượng sản
xuất

Trang - 15

Mô Hình Đánh Giá

Đúng Nhân Tài - Hợp Văn Hoá
(TCAS)

Cung cấp giải pháp toàn diện và tối ưu giúp các doanh nghiệp xây dựng
nguồn nhân lực thông minh hơn, hợp văn hóa, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị
trường lao động.

Bài đánh giá mô phỏng tình huống

Trang - 16
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01

02

03

Khám Phá Tài Năng

Đánh Giá Nhân Tài

Thẩm Định Tài Năng

Bài đánh giá
năng lực tổng hợp

Bài đánh giá
mức độ phù hợp công việc

BEI-STARS & KSAOs

Cung cấp phương pháp
đánh giá chuẩn mực
có hệ thống và khách quan

83%
Cải thiện chất lượng
tuyển đúng người
đúng việc đúng giá
trị.

24+
Các lĩnh vực ngành
nghề khác nhau.
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158%
Giải pháp
tối ưu cho
doanh nghiệp

Tăng hiệu quả
đào tạo nhân
viên.

5894+
Khung năng lực và
từ điển năng lực.
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THÔNG ĐIỆP TỪ
FOUNDER &CEO

Hiệu quả công tác tuyển dụng thấp, nên chi phí và thời
gian đào tạo cho nhân viên trong doanh nghiệp thường
rất cao. Ngay cả khi doanh nghiệp đã đầu tư rất nhiều thời
gian và ngân sách cho việc xây dựng, phát triển các chương
trình lãnh đạo, nhân sự kế cận thì bài toán vẫn chưa được
giải quyết hầu hết là do chưa có hệ thống toàn diện.
Đối với nhà tuyển dụng, JobTest cung cấp các giải pháp
toàn diện để phát hiện, thu hút, giữ chân và phát triển năng
lực của nhân tài dựa trên mô hình đánh giá Đúng nhân tài
- Hợp văn hóa. (Right Talent Culture Fit Assessment System
- TCAS).
Với người tìm việc, nhất là các bạn trẻ, chúng tôi giúp họ
đánh giá chính xác tiềm năng và năng lực bản thân trong
việc định hướng nghề nghiệp cũng như tìm được công
việc mơ ước thông qua mô hình Kiến tạo sự nghiệp mơ ước
(Dream Career Maker - DCM).

Thuy, Nguyen Cong
Founder & CEO
JobTest Co.,Ltd
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Global HR Guru & People
Analytics

PhD. Martin Tonko
Global Leadership Trainer
and Coach.

MBA, Tony Tenicela
IBM’s Thought Leaders in
Diversity, Talent Management, Cognitive HR and
Social.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước

Prof. Woonki Hong

Nhat, Nguyen Nghia
CTO

JobTest & JobTest.vn

Kevin Lee
Advisory Board Member

John Lim
IBM Kenexa ASEAN
Leader For Talent
Development Solutions.

Nitin Goil

Simon Lee

Regional Director, Center
For Creative Leadership,
APAC.

IBM Kenexa Collaboration and Talent Solutions,
ASEAN.
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Khách Hàng Tiêu Biểu

Của JobTest
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Câu Chuyện Thành Công

Từ Các Doanh Nghiệp
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