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C¸c  h×nh  thøc  tuyÓn  chän

Tr¾c nghiÖm:
Tr¾c nghiÖm hμnh vi
Tr¾c nghiÖm t− duy � c¶m xóc
Tr¾c nghiÖm t×nh huèng

Pháng vÊn:
Pháng vÊn theo mÉu
Pháng vÊn kh«ng theo mÉu
Pháng vÊn héi ®ång
Pháng vÊn c¨ng th¼ng

KiÓm tra:
NhËn thøc
Chuyªn m«n � kÜ n¨ng
Søc kháe

ThÈm tra
Th©m tra c¸ nh©n
Th©m tra ®¬n vÞ lμm viÖc cò
ThÈm tra x· héi



�Cã  thÓ  lμm� vμ  �SÏ  lμm�

Figure 5.12
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Ph−¬ng  ph¸p  pháng  vÊn

Pháng vÊn tù do
C¸c  c©u  hái  kh«ng  ®Þnh  tr−íc  vμ  kh«ng  cã  ®¸p ¸n tr−íc
Pháng vÊn theo kÞch b¶n

C¸c c©u hái pháng vÊn ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc vμ cã c¸c
barem ®iÓm cho c¸c c©u tr¶ lêi.

Pháng vÊn theo t×nh huèng
§−a ra c¸c t×nh huèng, sù cè vμ vÊn ®Ò ®Ó øng viªn
gi¶i quyÕt.

Pháng vÊn nhãm:
Pháng vÊn nhãm nhá
Group discussion



Mục tiêu của  nhà  tuyển dụng

Tìm kiếm được ứng viên đáp ứng được
các tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển
Đánh giá đúng được năng lực của ứng
viên
Tránh các sai lầm trong tuyển dụng vì mỗi
sai lầm đều phải trả chi phí lớn
Thể hiện vai trò của mình trong quyết định
tuyển ai, mình là người quan trọng
Được lắng nghe, được tôn trọng
...



Quy  trình  phỏng  vấn  (GASP)

Đón tiếp
Thu thập thông tin
Cung cấp thông tin
Quyết định



Trước  khi phỏng  vấn

Ai tham gia phỏng vấn?
Tài liệu phỏng vấn: danh sách ứng viên, 
hồ sơ ứng viên, kết quả thi các vòng 
trước, mô tả công việc cần tuyển, tiêu
chuẩn, các kịch bản phỏng vấn, các
công cụ chấm điểm
Chuẩn bị địa điểm: đón tiếp, phòng chờ, 
phòng phỏng vấn, các trang thiết bị
phục vụ phỏng vấn



Tµi liÖu cho c¸c thµnh viªn héi ®ång tuyÓn dông

1.  B¶n  m«  t¶  c«ng  viÖc  cho  c¸c  chøc  danh  cÇn  tuyÓn  dông

2.  PhiÕu  s¬  tuyÓn  hå  s¬  hîp  c¸ch  cña  øng  viªn

3.  Th«ng  tin chung  vÒ  øng  viªn  ( ®¬n xin  viÖc  )

4.  Néi  dung tr¾c nghiÖm  / pháng  vÊn  sÏ  tiÕn  hμnh

5.  PhiÕu  ®¸nh  gi¸  øng  viªn

Ph©n  c«ng  nhiÖm  vô  c¸c  thμnh  viªn  trong  tr¾c nghiÖm  / pháng  vÊn

1.  TÊt  c¶  c¸c  thμnh  viªn  ®Òu  cho  ®iÓm  øng  viªn  trong  mçi  néi  dung pháng  vÊn  hoÆc  tr¾c 
nghiÖm  -  ( quyÒn  b×nh  ®¼ng ) 

2.  Gi¸m  ®èc  nh©n  sù  : chÞu  tr¸ch  nhiÖm  vÒ  thùc  thi  kÕ  ho¹ch tuyÓn  dông  -  c¸c  vÊn  ®Ò liªn  
quan  ®Õn  nghiÖp  vô  nh©n  sù

3.  Gi¸m  ®èc  ph¸t  triÓn  : c¸c  vÊn  ®Ò liªn  quan  ®Õn  chiÕn  l−îc  kd

4.  Tr−ëng  bé  phËn  tiÕp  nhËn  : c¸c  khÝa  c¹nh � vÊn  ®Ò vÒ  kÜ  thuËt  � chuyªn  m«n  nghiÖp  vô

5.  Tr−ëng  bé  phËn  liªn  quan  : c¸c  vÊn  ®Ò ngo¹i biªn

6.  Th−  kÝ  tæng  hîp  ®iÓm  � gi¶i  thÝch  c¸c  thñ  tôc



Trước  khi phỏng  vấn

Địa điểm phỏng vấn: bất kỳ nơi nào, miễn
là nghiêm túc. Lưu ý về chỉ dẫn địa điểm, 
trông giữ xe
Đặt lịch: hẹn giờ chính xác. Ứng viên bao
giờ cũng có thói quen đến sớm một ít phút
Đón tiếp: phòng đón tiếp – đăng ký – làm
quen – giới thiệu về doanh nghiệp
Yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thấy cần thiết



Trước  khi phỏng  vấn

Xác định mẫu người như thế nào sẽ
thành công tại công ty bạn
Đâu là yếu tố thành công của công ty
bạn
Đâu là những yếu tố đảm bảo nhân viên
sẽ thành công tại công ty bạn



Trước  khi phỏng  vấn

Giới thiệu người phỏng vấn, cách thức
tổ triển khai phỏng vấn, cách thức và
phương pháp phỏng vấn
Giải thích các công việc liên quan đến
các chức danh cần tuyển dụng
Thống nhất tiêu chí đánh giá



Đánh  giá  ở ứng  viên điều gì?

Suy nghĩ
Hành động
Thói quen
Tính cách
Số phận



Một số  tiêu  thức có thể
Tiªu thøc 1: Tr×nh ®é häc vÊn
Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô
Tr×nh ®é ngo¹i ng÷�
Tiªu thøc 2: Kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp
Th©m niªn c«ng t¸c
Nh÷ng c«ng viÖc vμ chøc vô ®· ®¶m nhËn
Nh÷ng thμnh c«ng ®· ®¹t ®−îc
Nh÷ng rñi ro, thÊt b¹i ®· g¸nh chÞu�
Tiªu thøc 3: Kü n¨ng øng xö
Tr¶ lêi nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn kiÕn thøc chuyªn m«n
Tr¶ lêi nh÷ng vÊn ®Ò vÒ kiÕn thøc x· héi
Tiªu thøc 4: §éng c¬ thóc ®Èy
V× sao hä tõ bá c«ng viÖc cò?
V× sao hä ®Õn víi ta?
Hä mong ®îi ®iÒu g× ë c«ng viÖc míi, n¬i lμm viÖc míi?
Tiªu thøc 5: NhËn thøc kh¸c
Tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n
HiÓu biÕt vÒ doanh nghiÖp: vÞ trÝ, chøc n¨ng nhiÖm vô, t−¬ng lai ph¸t triÓn,�
�



Buổi phỏng  vấn  lý tưởng

Kéo dài khoảng 1H-1H30 phút
Người phỏng vấn thông báo chương trình phỏng vấn
cho ứng viên
Ứng viên giới thiệu sơ qua về CV của anh ta (5-10 
phút)
Người phỏng vấn hỏi các câu hỏi xoay quanh CV của
ứng viên
Người phỏng vấn mô tả vị trí cần tuyển
Người phỏng vấn đặt một số câu hỏi
Người phỏng vấn đề nghị nếu ứng viên có câu hỏi
Ứng viên hỏi về chức danh cần tuyển
Kết thúc – cám ơn



Hình  thức và ấn tượng ban đầu

Trang phục
Đồ dùng cá nhân
Tóc
Răng
Đôi tay
Giọng nói, phát âm
Tư thế ngồi
Ngôn từ
Ánh mắt, cách nhìn
Nụ cười



Ấn tượng  thu được sau năm phút   
đầu tiên

Ấn tượng ban đầu rất quan trọng: ấn tượng tốt hay ấn 
tượng thiếu thiện cảm
Đánh giá về mặt hình thức – tuy nhiên tránh đánh giá
về mặt nội dung. Do đó cần chuẩn bị chu đáo các câu
hỏi và kịch bản phỏng vấn để tránh bị ấn tượng chi phối
cách tiếp cận và cách hỏi
Ấn tượng ban đầu sẽ tốt với những người tạo cảm giác
sạch sẽ, cách ăn mặc hợp với người phỏng vấn, cử chỉ
đĩnh đạc, thái độ chào hỏi tự tin, lễ phép...
Ứng viên đầu thường có ấn tượng tốt, tuy nhiên những
ứng viên cuối thường dễ nhớ nhất trong đầu người
phỏng vấn



Khi phỏng  vấn

Làm rõ bối cảnh, hành động và kết quả 
đạt được của ứng viên
Hiểu quá khứ, đoán tương lai
Tự hỏi: Ứng viên có làm được không? 
Ứng viên có muốn làm không?
Tránh đánh giá, hứa hẹn
Xem ghi chú và đánh giá ngay



Khi phỏng  vấn

Xem lý lịch của ứng viên
Tạo không khí thân mật
Hỏi và ghi chú
Tạo điều kiện cho ứng viên hỏi lại



Một số  lỗi cần tránh

Ứng viên: trình bày dài, kể lể về cuộc
sống, các câu trả lời sai chủ đề và sai 
hướng...
Hội đồng: các câu hỏi phân tán, đề cập 
đến nhiêu vấn đề trong khi nhiều vấn đề
chưa kết luận được
Hội đồng nói nhiều hơn ứng viên, ứng
viên cố tình lái hội đồng theo hướng có
lợi cho ứng viên...



Kết thúc phỏng  vấn

Kết thúc: nếu muốn tuyển dụng có thể
hỏi: thời gian có thể làm việc, phương
tiện đi lại, lương mong muốn?
Nếu không muốn tuyển dụng hãy cảm 
ơn ứng viên tham gia phỏng vấn
Nói ứng viên công ty sẽ liên lạc lại



Đánh  giá

Tốt: nằm trong tốp 10% những người sẽ được
tuyển dụng. Ngang bằng những nhân viên tốt
nhất công ty đang có
Khá: Tương đương với những người chúng ta 
tuyển dụng, là mức chuẩn để vào làm việc
Trung bình: kém hơn mức chuẩn, sẽ gặp khó 
khăn khi vào làm việc
Yếu: kém hơn những người chúng ta tuyển
nhiều, không thể tuyển dụng được



Chiến thuật phỏng  vấn
Thẳng thắn và thân mật
Giải quyết vấn đề
Hành vi – thái độ
Căng thẳng



Kịch  bản 1: Duy nhất  ứng  viên  nói

Hội đồng đặt một câu hỏi rất tổng thể hoặc chung chung, sau
đó để cho ứng viên trình bày
Loại phỏng vấn này có tác dụng đánh giá tính chủ động, khả
năng giao tiếp, lôi cuốn người khác, khả năng làm chủ tình
thế... Rất thích hợp để tuyển dụng những vị trí công việc cần
tính độc lập cao
Hai mục tiêu của người phỏng vấn: tìm hiểu càng nhiều
thông tin về ứng viên càng tốt vì người phỏng vấn rất thiếu
thông tin, tạo sức ép để ứng viên thể hiện hết năng lực của
mình
Ứng viên phải có năng lực làm rõ các nội dung cần trả lời và
cấu trúc câu trả lời của mình
Lưu ý: nhiều nhà phỏng vấn không có kỹ năng và nhút nhát
có thể bị rơi vào kịch bản này - mục tiêu không rõ ràng



Kịch  bản 2: phỏng  vấn yên lặng

Nhà phỏng vấn giữ im lặng nhằm gây
sức ép tâm lý cho ứng viên. Trong 
trường hợp này, ứng viên nói càng
nhiều càng thể hiện hết bản thân và các
sai lầm
Đánh giá năng lực trò chơi của ứng
viên: giữ im lặng hay tiếp tục nói, phá
vỡ thế bế tắc...



Kịch  bản 3: Phỏng  vấn hỏi/đáp  tự  do

Kịch bản này phổ biến nhất và có hiệu
quả cao
Đánh giá khả năng của ứng viên trên
các phương diện
Sai lầm lớn nhất là người phỏng vấn hỏi 
để hỏi và tranh luận để tranh luận. Cần
phải chủ động đặt ra các câu hỏi và biết
dừng chuyển sang câu hỏi khác khi thấy 
đủ thông tin



Kịch  bản 4: Phỏng  vấn theo kịch  
bản cứng

Ứng viên được cấp một bản kịch bản
phỏng vấn với trật tự và thời gian chi tiết
Phỏng vấn này đòi hỏi ứng viên phải hết
sức chú ý đến thời gian trả lời các câu
hỏi.
Kịch bản này cho phép đẩy nhanh nhịp
của buổi phỏng vấn và đòi hỏi ứng viên
thể hiện hết tố chất sử lý tình huống.



Kịch  bản 5: Phỏng  vấn kiểm  tra  kỹ  
thuật

Với các chức danh kế toán, kỹ sư... 
Loại phỏng vấn này chú trọng đến
chuyên môn và nghiệp vụ của ứng viên
Người phỏng vấn đưa ra các tình huống
nghiệp vụ và yêu cầu trả lời
Lưu ý: với sinh viên mới ra trường, hoặc
với các ứng viên đã trải qua kinh
nghiệm quản lý thì loại phỏng vấn này
sẽ mất thời gian và ít hiệu quả



Kịch  bản 6: Phỏng  vấn căng  thẳng

Ứng viên bị phản đối, các kết quả không được
thừa nhận, các quyết định bị phê phán
Người phỏng vấn cố tình đi sâu vào những vấn 
đề có thể thuộc về cá nhân, hoặc những vấn đề
nhạy cảm
Cách đặt câu hỏi thiếu thiện cảm, hoặc đi liền với
thái độ không phù hợp
Mục tiêu: tìm hiểu sự kiên nhẫn của ứng viên, tìm
kiếm sự phản ứng, đánh giá năng lực xử lý tình
huống, đánh giá quan điểm, đánh giá cá tính của
ứng viên



Kịch  bản 7: Phỏng  vấn thái độ  hành  
vi

Loại phỏng vấn này khá phổ biến ở 
nước ta
Quá khứ nói nhiều về tương lai. Ứng
viên được hỏi nhiều về quá khứ: thái độ
của bạn trong hoàn cảnh này hay hoàn
cảnh khác? Bạn đã làm gì? Khi nào? 
Hãy kể... Hãy mô tả...
Người phỏng vấn chú trọng đến cách
thức mà ứng viên xử lý và trả lời.



Phỏng  vấn  qua điện thoại

Phỏng vấn qua điện thoại cho phép đánh giá một
số năng lực của ứng viên như năng lực kỹ thuật, 
năng lực ngôn ngữ, tuổi tác, hiểu biết kinh tế xã
hội...
Phỏng vấn qua điện thoại thường được dùng để
sơ tuyển, nó có thể được dùng để đặt lịch phỏng
vấn với những ứng viên đang công tác có vướng
bận về thời gian
Ví dụ: Xin chào, tôi tên là X, thuộc phòng nhân sự
công ty Y. Chúng tôi đã nhận được hồ sơ xin việc
của bạn, chúng tôi xin cảm ơn. Để làm rõ hơn 
một số thông tin, không biết tôi có thể hỏi bạn một
số câu hỏi nhỏ?



Người phỏng  vấn thiếu năng  lực

Luôn bị chi phối bởi điện thoại
Luôn bị cắt ngang bởi nhân viên vì những sự việc
của công ty
Không có CV của ứng viên, không đọc trước CV 
của ứng viên
Bắt đầu nói và chỉ dừng lại sau 30 phút
Chỉ giới thiệu các mặt không hay của công việc
Mất rất nhiều thời gian mô tả văn hoá và những 
con người thành đạt trong công ty
Chỉ đặt ra các câu hỏi đóng
Không dám nhìn vào mắt ứng viên



Một số  nhà  phỏng  vấn thường  gặp

Tư duy: Nghiên cứu sâu CV của ứng viên; Quyết định
dựa trên những chứng cứ. Cố gắng tìm những điểm bất
hợp lý trong CV của ứng viên; Cố gắng tìm hiểu những
chi tiết tại những thời điểm quan trọng trong cuộc đời
của ứng viên; Thường ghi chép và ít biểu lộ cảm xúc
Người bạn: Quyết định dựa trên cảm nhận về ứng viên
(feeling); Thể hiện cảm xúc cá nhân; Thường muốn
ứng viên thoải mái, hai bên hợp tác để đi đến đích
Leader: Cố gắng dùng lý lẽ và các bằng chứng để đưa
ra một kết luận về một vấn đề nào đó. Có thể đặt ra tất
cả các loại câu hỏi ít liên quan đến nhau. Nhà phỏng
vấn leader thường quan tâm đến liệu các kinh nghiệm
của ứng viên sẽ được sử dụng ra sao vào các tình
huống cụ thể.



Ví  dụ  về  tuyển dụng  nhân  viên  bán  
hàng

Phẩm chất cần có:
-  Làm  việc  tích  cực, có  áp  lực kiếm tiền 
để  sinh  sống

-  Kỹ  năng  giao  tiếp tốt
-  Kỹ  năng  thuyết phục người khác
-  Tinh  thần  chiến thắng
-  Tính  kỷ  luật  và  trung  thực



Làm  việc  tích  cực

Quen lao động vất vả ngoài trời
Sẵn sàng làm thêm để kiếm tiền



Làm  việc  tích  cực

Tốt:
-  Đã trải  qua  nhiều thời kỳ  cực khổ
-  Chịu  trách  nhiệm kiếm tiền  cho  gia  dình
-  Sẵn  sàng  làm  việc  thêm để  kiếm  thêm  

tiền
-  Chỉ  có  một mục  tiêu  duy  nhất là kiếm  

tiền thoả  mãn  nhu  cầu gia đình



Làm  việc  tích  cực

Khá:
-  Cũng  trải  qua  công  việc gian khổ
-  Lao động  kiếm tiền là mục  tiêu  hàng 
đầu

-  Chấp nhận làm việc  ngoài  giờ
-  Có  nghĩ đến học  thêm  nhưng  là  chuyện  

sau  này



Làm  việc  tích  cực

Trung bình:
-  Có  thể  làm  việc nặng  trong  một số  tình  

huống
-  Có  xu hướng  giữ  nhịp độ  làm  việc vừa  

phải
-  Có  thể  nghỉ  xả  hơi  khi công  việc đạt kết  

quả  tốt
-  Muốn có việc làm để  tiếp tục học  thêm



Làm  việc  tích  cực

Yếu
-  Lười biếng, chỉ  làm để  kiếm  thêm
-  Không  có  áp  lực  hay  ý chí  kiếm tiền
-  Có  những  ưu  tiên  khác, lựa chọn  khác
-  Làm  việc để  có  kinh  nghiệm



Câu  hỏi có thể

Bạn có bao giờ rơi vào hoàn cảnh khó 
khăn phải làm việc vất vả không?
Ai chịu trách nhiệm kiếm tiền trong gia
đình bạn?
Bạn muốn làm ở văn phòng hay ngoài
trời?
Bạn có kế hoạch học tập gì không?



Kỹ  năng  giao  tiếp

Khả năng sắp xếp và diễn đạt ý tưởng
rõ ràng, chính xác



Kỹ  năng  giao  tiếp

Tốt:
-  Thành  thạo  trong  trình  bày ý tưởng
-  Biết sắp xếp và diễn đạt  ý rõ  ràng, ngắn  

gọn, đơn giản
-  Kết hợp tốt  ngôn  ngữ, điệu bộ, cách  nói  

sinh động, dẫn chứng  sát  thực
-  Gây  hứng  thú  và  hoàn  toàn  thuyết phục 

người  nghe



Kỹ  năng  giao  tiếp

Khá: 
-  Biết  cách  trình  bày ý tưởng
-  Có  thể  sắp xếp và diễn đạt  đúng  những  

gì  muốn  nói
-  Duy  trì  giao  tiếp bằng  mắt với tất cả  

những người phỏng  vấn
-  Thuyết phục được người  nghe



Kỹ  năng  giao  tiếp

Trung bình
-  Chỉ  có  thể  trình  bày ý tưởng đơn giản
-  Không  phản  ứng được nếu hỏi tường  

tận hơn hay  phải  trình  bày  các ý tưởng  
phức tạp?

-  Không  thuyết phục được người  nghe



Kỹ  năng  giao  tiếp

Kém:
-  Không  biết  cách  trình  bày
-  Nói  lung  tung  và  không  suy  nghĩ
-  Không  hiểu  ứng  viên  muốn  nói  gì
-  Làm người  nghe  chán



Câu  hỏi có thể

Bạn có thể kể một câu chuyện, phim, 
bản nhạc, trận bóng mà bạn thích
Đề nghị ứng viên bình luận về một vấn 
đề hiện tại, một bức tranh
Bạn có bao giờ trình bày trước nhóm, 
lớp... về một vấn đề gì chưa? Hãy kể
lại?
Bạn có bao giờ làm thơ, báo tường gì
không? Hãy kể lại?



Kỹ  năng  thuyết phục

Khả năng trình bày một vấn đề mang
tính thuyết phục cao
Nêu rõ lợi ích và thúc đẩy người nghe
làm theo ý mình



Kỹ  năng  thuyết phục

Tốt:
-  Có  kỹ  năng  thuyết phục tốt nhờ  hiểu  

biết rõ về  tình  huống, vấn đề
-  Trình  bày  thuyết phục được  ban giám  

khảo
-  Xử  lý  tình  huống  phản đối
-  Có  nhiều  thành  công  trong  thuyết phục 

người khác



Kỹ  năng  thuyết phục

Khá
-  Hiểu và biết chọn lọc những  vấn đề  

chính để  trình  bày
-  Trình  bày  tự  tin và  thuyết phục
-  Biết xử  lý  phản đối
-  Có  một số  thành  công  trong  thuyết phục



Kỹ  năng  thuyết phục

Trung bình
-  Trình  bày ý tưởng  rõ  nhưng  chưa tập  

trung  vào điểm  chính
-  Không  có  nhiều cơ  sở  lý  luận bảo vệ  

quan điểm mình
-  Có  thể  có  khả  năng  thuyết phục tốt hơn 

nếu nắm vấn đề  tốt hơn



Kỹ  năng  thuyết phục

Kém
-  Không  biết  cách  trình  bày  thuyết phục
-  Không  thuyết phục được người  khác
-  Không  có  khả  năng  học hỏi  hay  học hỏi  

rất chậm



Câu  hỏi có thể

Hãy kể về tình huống bạn thuyết phục 
người khác theo ý mình
Bạn có bao giờ đề nghị bạn bè, cấp trên
hoặc ai đó làm gì khác với cách bình 
thường chưa?
Bạn đã từng bán sản phẩm hoặc dịch vụ
nào chưa? Nếu tôi là khách hàng bạn sẽ
chào hàng như thế nào?
Giả sử bạn bán vật gì đó cho tôi (đồng hồ, 
bút,...), bạn sẽ trình bày như thế nào?
Vì sao chúng tôi tuyển bạn?



Tinh  thần chiến thắng

Ứng viên có bản năng mạnh mẽ, luôn
nỗ lực đứng đầu. Biết học hỏi từ thành
công và thất bại để làm việc tốt hơn.



Tinh  thần chiến thắng

Tốt
-  Có  khả  năng  nhìn  nhận  tình  hình  và  

những  biến  chuyển
-  Biết  tìm  cách  làm  tốt hơn, tự  xây  dựng  

mục tiêu và vượt  qua  khó khăn để đạt  
mục  đích

-  Có  khát  vọng  và  kế  hoạch  trở  thành 
người dẫn đầu



Tinh  thần chiến thắng

Khá
-  Không  hài  lòng  với hiện tại, tìm  cách  

làm  tốt hơn nhờ  sự  hỗ  trợ  hay  học hỏi  
từ người khác

-  Thường đạt chỉ  tiêu  và  phấn đấu dẫn 
đầu  trong  những điều kiện có thuận lợi



Tinh  thần chiến thắng

Trung bình
-  Giữ  nhịp độ  với  nhóm
-  Không  cố  gắng  dẫn đầu nhưng  không 
để  tụt lại sau

-  Chỉ  nỗ  lực  cao  khi có  áp  lực hoặc giám  
sát  chặt chẽ



Tinh  thần chiến thắng

Yếu
-  Thiếu  nhiệt  tình  làm  việc
-  Không  có  thành  tích  nào  đáng  kể  hoặc  

khát  vọng  cá  nhân  vươn lên thấp



Câu  hỏi gợi ý

Có khi nào bạn đặt mục tiêu cho mình? Bạn có
gặp trở ngại nào và đã vượt qua trở ngại này ra 
sao? Kết quả cuối cùng ra sao?
Thành công lớn nhất của bạn trong đời là gì? Bạn
học được gì từ những thành công đó?
Bạn có gặp những thất bại nào chưa? Nếu được
làm lại bạn sẽ làm gì?
Bạn có đối thủ nào trong công việc hiện tại? Bạn
đã làm gì để chiến thắng họ?
Bạn chơi thể thao gì? Hãy kể một lần thi đấu bạn
tham gia? Cảm giác của bạn như thế nào khi 
thắng, thua?



Tính  kỷ  luật và trung thực

Ứng viên có tính kỷ luật lao động cao
Trung thực và đáng tin cậy
Có thể tin tưởng và giao phó công việc
cho họ

-  Hỏi  thêm  một số  thông  tin trong  các  
phần  trình  bày trước sẽ đánh  giá được  
tính  trung  thực của  ứng  viên

-  Liên  lạc với  công  ty  mà  ứng  viên  đã  làm 
để  rà  soát  lại  thông  tin, nắm  tính  kỷ  luật



Câu  hỏi có thể

Bạn có điểm yếu nào?
Nếu được tuyển, bạn sẽ làm cho công ty
bao lâu?
Bạn có khi nào tham gia hoạt động từ thiện
không?
Bạn có đóng góp gì cho công ty trong việc
phỏng vấn này để chúng tôi có thể làm tốt 
hơn?
Bạn nghĩ gì về công ty chúng tôi? Theo 
bạn chúng tôi cần làm gì để hiệu quả hơn?



C¸c  c©u  hái  vÒ  thêi  niªn  thiÕu, häc  tËp  vμ  ®μo t¹o

B¹n cã cho r»ng b¹n cã mét tuæi th¬ h¹n phóc
hay khã kh¨n vμ t¹i sao?
Ai lμ ng−êi ¶nh h−ëng ®Õn b¹n nhÊt trong gia
®×nh, vÝ dô.
T¹i sao b¹n l¹i chän ngμnh häc nμy?
B¹n cã tiÕc vÒ sù lùa chän nμy kh«ng?
B¹n cã tham gia c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸
ngoμi giê häc kh«ng?
B¹n cã kiÕm ®−îc tiÒn trong qu¸ tr×nh häc tËp
hay kh«ng?
B¹n hay ®äc b¸o g× khi cßn ®ang ®i häc?
Tr−êng häc ®· cho b¹n ®iÒu g× quan träng nhÊt?



C¸c  c©u  hái  liªn  quan  ®Õn  hiÓu  biÕt  
cña  øng  viªn  vÒ  doanh  nghiÖp

Lý do nμo mμ b¹n nép ®¬n xin vμo lμm ë
®©y?
B¹n nhËn thÊy ®iÓm g× hÊp dÉn nhÊt khi
lμm viÖc t¹i c«ng ty cña chóng t«i?
B¹n biÕt g× vÒ c«ng ty cña chóng t«i?
B¹n mong ®îi g× ë vÞ trÝ c«ng viÖc mμ b¹n 
sÏ lμm?
Lý do t¹i sao b¹n l¹i thÝch lμm viÖc t¹i c«ng
ty cña chóng t«i?
B¹n dù ®Þnh sÏ c«ng t¸c t¹i c«ng ty nμy
trong bao l©u?



C¸c  c©u  hái  liªn  quan  ®Õn  hiÓu  biÕt  
cña  øng  viªn  vÒ  doanh  nghiÖp

B¹n thÊy lμm viÖc t¹i mét doanh
nghiÖp nhá nh− cña chóng t«i cã lîi
thÕ g× h¬n so víi lμm viÖc t¹i c¸c c«ng
ty lín kh¸c?
B¹n thÊy c¸c ®iÒu kiÖn lμm viÖc t¹i 
c«ng ty cña chóng t«i cã tèt kh«ng?
B¹n nghÜ r»ng m×nh sÏ mang l¹i ®iÒu
g× cho c«ng ty nμy?



C©u  hái  liªn  quan  ®Õn  vÞ  trÝ  c«ng  viÖc  sÏ  lμm

B¹n thÊy vÞ trÝ nμy cã nh÷ng ®Æc thï
g×?
B¹n cho r»ng vÞ trÝ nμy cÇn cã nh÷ng
thay ®æi g× nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu
míi cña thÞ tr−êng?
B¹n cho r»ng ®Ó lμm tèt vÞ trÝ nμy th×
ph¶i v−ît qua nh÷ng khã kh¨n g×?
B¹n cho r»ng ng−êi ®¶m nhiÖm vÞ trÝ
nμy sÏ cã thÓ ®−îc cÊt nh¾c ®Ó ®¶m 
nhiÖm vÞ trÝ nμo?



C©u  hái  liªn  quan  ®Õn  vÞ  trÝ  c«ng  
viÖc  sÏ  lμm

Theo b¹n nh÷ng phÈm chÊt nμo lμ cÇn
thiÕt ®Ó ®¶m nhiÖm vÞ trÝ nμy?
B¹n cã biÕt vÞ trÝ cña t«i trong c«ng ty
nμy kh«ng? B¹n cã yªu cÇu g× víi t«i
nÕu b¹n ®−îc tuyÓn dông?
B¹n cã biÕt t¹i sao vÞ trÝ nμy hiÖn ®ang
bÞ bá trèng kh«ng?
B¹n biÕt g× vÒ v¨n ho¸ doanh nghiÖp
cña chóng t«i?



C©u  hái  liªn  quan  ®Õn  kinh  nghiÖm  nghÒ  nghiÖp

Phong c¸ch qu¶n trÞ cña b¹n lμ g×?
B¹n ®· l·nh ®¹o bao nhiªu ng−êi råi vμ tr×nh
®é cña hä ra sao?
B¹n thÝch ®−îc lμm viÖc víi nh÷ng lo¹i ng−êi
nμo?
B¹n thÊy gÆp khã kh¨n trong c«ng viÖc víi
lo¹i ng−êi nμo?
B¹n nghÜ g× vÒ «ng sÕp cò cña b¹n?
T¹i sao b¹n l¹i muèn thay ®æi c«ng viÖc?



C©u  hái  liªn  quan  ®Õn  kinh  nghiÖm  nghÒ  nghiÖp

B¹n thÊy kh«ng hμi lßng vÒ ®iÒu g× nhÊt
t¹i doanh nghiÖp mμ b¹n ®· lμm?
B¹n ®· ®ãng gãp nh÷ng g× cho c«ng ty
®ã?
Nh÷ng t×nh huèng khã kh¨n nμo mμ b¹n 
®· gÆp ph¶i, nªu vÝ dô?
Theo b¹n ®Ó gi¶i quyÕt tèt ®−îc vÊn ®Ò 
®ã th× ta cÇn nh÷ng phÈm chÊt g×?
B¹n cã c¸c phÈm chÊt ®ã hay kh«ng?



C©u  hái  liªn  quan  ®Õn  kinh  nghiÖm  nghÒ  nghiÖp

B¹n lμm viÖc bao nhiªu giê mét tuÇn?
B¹n cã thÓ m« t¶ mét ngμy lμm viÖc
chuÈn cña b¹n kh«ng?
B¹n th−êng tæ chøc ngμy lμm viÖc cña
m×nh ra sao?
B¹n cã thÓ nãi cho chóng t«i biÕt ph−¬ng ph¸p
lμm viÖc cña b¹n ®−îc kh«ng?
§iÒu g× b¹n cho lμ thó vÞ nhÊt ®èi víi c«ng viÖc
tr−íc cña b¹n?
Lo¹i quyÕt ®Þnh nμo mμ b¹n cho lμ khã kh¨n
nhÊt khi ph¶i ®−a ra?



C©u  hái  liªn  quan  ®Õn  kinh  nghiÖm  nghÒ  nghiÖp

B¹n cã thÓ cho biÕt mét sè thμnh c«ng cña b¹n ®−îc
kh«ng?
B¹n cã thÊy hμi lßng víi c¸c thμnh c«ng mμ b¹n cã
kh«ng?
B¹n mong muèn trë thμnh ng−êi nh− thÕ nμo trong 5 
n¨m tíi?
B¹n cã lu«n ®¹t ®−îc môc tiªu cña m×nh kh«ng?
B¹n thÊy cÇn ph¶i mÊt bao nhiªu thêi gian ®Ó cã thÓ
thùc sù hoμ nhËp vμ ®ãng gãp cho c«ng ty cña chóng
t«i?
B¹n ®· bao giê ph¶i ®−a ra mét quyÕt ®Þnh kh«ng ®−îc
lßng ng−êi kh«ng?
B¹n cã ®Æt ra cho m×nh c¸c môc tiªu c¸ nh©n kh«ng, 
nÕu cã th× cã thÓ cho chóng t«i biÕt ®−îc kh«ng?



C©u  hái  liªn  quan  ®Õn  th¸i  ®é  trong  
c«ng  viÖc

B¹n thÝch lμm viÖc ®éc lËp hay tËp thÓ?
B¹n cã thÓ ®Þnh nghÜa tõ Hîp t¸c kh«ng?
B¹n lμm g× nÕu b¹n kh«ng ®ång ý víi ý kiÕn
cña l·nh ®¹o?
B¹n ph¶n øng ra sao nÕu nhËn thÊy l·nh ®¹o 
cña b¹n ®èi xö kh«ng tèt víi mét nh©n viªn
kh¸c?
B¹n nghÐt nhÊt ë ng−êi kh¸c ®iÒu g×?
B¹n cã kh¶ n¨ng lμm viÖc d−íi søc Ðp kh«ng?
§iÓm yÕu cña b¹n lμ g×?
NÕu b¹n muèn ®−îc t¨ng l−¬ng, b¹n sÏ ®Õn
gÆp l·nh ®¹o vμ sÏ nãi g×?



C©u  hái  liªn  quan  ®Õn  th¸i  ®é  trong  
c«ng  viÖc

Trong tr−êng hîp ®ã, b¹n cho r»ng sÕp cña
b¹n sÏ nãi g×?
B¹n cã thÓ cho chóng t«i biÕt mét dù ¸n nμo
®ã cña b¹n ®· bÞ tõ chèi, b¹n ®· ph¶n øng ra
sao?
B¹n nhËn thÊy m×nh lμ ng−êi hμnh ®éng hay t−
duy?
B¹n cã thÝch m¹o hiÓm kh«ng?
B¹n nhËn thÊy nh©n viªn cña b¹n hoÆc ®ång
nghiÖp cña b¹n nhËn xÐt g× vÒ b¹n?
B¹n cã thÝch nhËn l·nh tr¸ch nhiÖm kh«ng?
Theo b¹n mét buæi häp n¨ng suÊt lμ g×?



C¸c  c©u  hái  kh¸c

Së thÝch cña b¹n lμ g×?
B¹n lμm g× lóc rçi r·i?
B¹n cã nhiÒu b¹n kh«ng?
B¹n cã ch¬i thÓ thao kh«ng?
B¹n cã niÒm say mª g×?



C¸c  c©u  hái  khã  vμ  c¨ng  th¼ng

NÕu t«i tham kh¶o l·nh ®¹o cò cña b¹n, 
b¹n cho r»ng hä sÏ nãi g× vÒ b¹n?
T¹i sao b¹n l¹i bá viÖc cò?
T¹i sao b¹n l¹i bá c«ng viÖc mμ b¹n ®· lμm
tõ rÊt l©u råi?
T¹i sao b¹n l¹i thÊt nghiÖp l©u ®Õn thÕ?
B¹n cã h−íng nμo kh¸c cho c«ng viÖc s¾p 
tíi kh«ng, b¹n ®· ®i pháng vÊn xin viÖc
nhiÒu ch−a?
T¹i sao b¹n l¹i thay ®æi nhiÒu c«ng ty ®Õn
thÕ?



C¸c  c©u  hái  khã  vμ  c¨ng  th¼ng

B¹n sÏ nãi g× nÕu hä nãi r»ng c¸c kÕt qu¶
mμ b¹n lμm ®−îc rÊt tåi?
B¹n cã cho r»ng m×nh cßn qu¸ trÎ ®Ó ®¶m 
nhiÖm vÞ trÝ nμy kh«ng?
B¹n cã cho r»ng ®· h¬i qu¸ tuæi ®Ó ®¶m 
nhËn vÞ trÝ nμy kh«ng?
B¹n ®· tõng nÕm thÊt b¹i trong c«ng viÖc
ch−a?
T¹i sao b¹n l¹i ®−a ra møc l−¬ng thÊp h¬n
nhiÒu so víi ®é tuæi cña b¹n?
B¹n sÏ lμm g× nÕu bÞ sa th¶i trong hai n¨m
tíi?



C¸c  c©u  hái  khã  vμ  c¨ng  th¼ng

T¹i sao b¹n kh«ng ®ßi hái møc l−¬ng cao h¬n?
B¹n dù ®Þnh sÏ c«ng t¸c t¹i c«ng ty cña chóng
t«i trong bao l©u?
B¹n sÏ c¶m nhËn vμ ph¶n øng ra sao nÕu ph¶i
lμm viÖc víi nhμ l·nh ®¹o cã phong c¸ch h¬i
®éc ®o¸n?
B¹n kh«ng thÝch c«ng ty tr−íc ®©y ë ®iÒu g×?
B¹n thÊy t«i lμ ng−êi nh− thÕ nμo?
T«i kh«ng nghÜ lμ b¹n ®¸p øng ®−îc yªu cÇu
cña vÞ trÝ c«ng t¸c nμy?
B¹n ®· kh«ng thuyÕt phôc t«i ®−îc r»ng b¹n 
®¸p øng ®−îc yªu cÇu ®Ò ra ®èi víi vÞ trÝ?



Thực  hành

Bài 1: Xây dựng các tiêu chuẩn tuyển
dụng
Bài 2: Xây dựng kịch bản và ngân hàng
các câu hỏi phỏng vấn
Bài 3: Thực hành phỏng vấn hội đồng
Bài 4: Thực hành phỏng vấn nhóm



Groupe discussion

Tuyển dụng nhà quản lý trẻ, thủ lĩnh trẻ
Tiêu chuẩn chú trọng kỹ năng tư duy giải quyết
vấn đề - sáng kiến - khả năng làm việc theo nhóm
- khả năng giao tiếp - khả năng lãnh đạo nhóm...
Ứng viên được lập thành nhóm, mỗi nhóm 5-7 
người, được trao một tình huống kinh doanh thực
tế để thảo luận và đưa ra giải pháp. Sau đó các
nhóm sẽ trình bày kết quả trước tập thể và nhận
phản biện của nhóm khác
Hội đồng sẽ quan sát, chấm điểm chọn ra 10% 
ứng viên để tiếp tục phỏng vấn sâu.



Sơ đồ  bố  trí  phòng  thảo luận



Một số  vấn đề

Khó khăn quan sát và đánh giá đúng vì
các ứng viên cố gắng thể hiện khi các
thành viên ban giám khảo có mặt.
Đôi khi không duy trì được trật tự và
kịch bản của buổi phỏng vấn
Có thể gây cảm giác thiếu công bằng
với các ứng viên không được chọn –
không tâm phục khẩu phục



Phỏng  vấn  nhóm

Hai hoặc ba ứng viên cho một chức
danh được mời vào cùng lúc
Buổi phỏng vấn được tiến hành theo
kịch bản cứng
Các ứng viên có thể phản biện lại ý kiến
của nhau
Phỏng vấn chú trọng đến những phẩm
chất cá nhân, hành vi, thái độ ứng xử...
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