TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ ONLINE
Mục tiêu
Chương trình Trưởng phòng Nhân Sự Online được thiết kế nhằm giúp người học:


Hiểu được vai trò, trách nhiệm của Trưởng phòng Nhân sự trong công tác quản trị nhân sự tại
doanh nghiệp,



Lựa chọn được giải pháp, xây dựng, tổ chức vận hành hệ thống quản trị nguồn nhân lực tại doanh
nghiệp phù hợp với nền tảng quản trị nguồn nhân lực và yêu cầu của doanh nghiệp.



Đo lường, đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp, tham vấn, hoạch định, và
tổ chức thực hiện các hoạt động nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Học viên


Chuyên viên đã có kinh nghiệm ở một hoặc nhiều phần hành khác nhau trong lĩnh vực nhân sự có
nhu cầu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để thăng tiến sự nghiệp;



Các cấp quản lý phòng nhân sự chưa tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về quản trị
nhân sự;

 Các cấp quản lý phòng nhân sự có nhu cầu nâng cao kỹ năng chuyên môn, hiệu quả hơn trong
công việc.

Giảng viên
Đội ngũ giảng viên là những Chuyên gia/Giám đốc nhân sự có nhiều năm quản lý, thực hành công tác
nhân sự tại các doanh nghiệp, tận tâm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với học viên.

Phương pháp
 Tương tác, thảo luận nhóm và chia sẻ kinh nghiệm trên nền tảng họp trực tuyến Zoom;
 Phân tích, đánh giá và triển khai thực hiện các giải pháp nhân sự dựa trên tình huống thực của
doanh nghiệp và hoặc theo hình huống mô phỏng

Cấu trúc khoá học
 28 buổi học, mỗi buổi 90 phút vào tối các ngày 2 – 4 – 6 hoặc 3 – 5 – 7 hàng tuần từ 19:30 –
21:00.

Nội dung chương trình
1. Chân dung Trưởng phòng Nhân sự - 1 buổi
2. Xây dựng cơ cấu tổ chức và lập kế hoạch nhân sự - 4 buổi
3. Thu hút và Tuyển dụng nhân tài – 4 buổi
4. Quản trị và phát triển nhân tài – 4 buổi
5. Quản trị hiệu quả lương, thưởng – 4 buổi
6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – 4 buổi
7. Quản trị rủi ro nhân sự - 3 buổi
8. Đánh giá hiệu quả hoạt động nhân sự - 4 buổi

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ


Không vắng quá 4 buổi và không có bất cứ nội dung nào vắng quá 1 buổi trong khóa học.

