Trưởng phòng Đào tạo và Phát triển Tổ chức
Mô tả công việc
1. Đào tạo và phát triển:
-

Phân tích nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng quản lý, lên ngân
sách và chương trình đào tạo phù hợp.

-

Xây dựng đề cương và tài liệu đào tạo theo nhu cầu thực tế.

-

Phối hợp với các trưởng phòng ban để tổ chức các lớp đào tạo cho nhân
viên nội bộ của công ty.

-

Thực hiện, quản lý và phát triển những chương trình đào tạo phát triển và
các hoạt động đào tạo.

-

Thực hiện, theo dõi và triển khai quá trình đào tạo của từng nhân viên, qua
đó đánh giá chất lượng hiệu quả của việc đào tạo và phát triển nhân lực.

-

Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

-

Cập nhật báo cáo và dữ liệu đào tạo phục vụ cho việc kiểm tra và làm
báo cáo khi cần.

-

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

2. Phát triển văn hóa doanh nghiệp:
-

Duy trì giao tiếp tốt và xây dựng mối quan hệ tích cực với nhân viên để
thúc đẩy sự hài lòng của nhân viên và đảm bảo một môi trường làm việc
tích cực.
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-

Phối hợp tổ chức hoạt động gắn kết nhân viên và các sự kiên cho nhân
viên trong công ty: tiệc sinh nhật, các hoạt động thể thao, tiệc cuối năm,
du lịch dã ngoại hằng năm, các hoạt động gắn kết nhân viên khác …

Yêu cầu công việc
-

Tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn chuyên ngành Nhân Sự, Quan hệ Lao
động hoặc chuyên ngành khác phù hợp với công việc chính.

-

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm liên quan trong vai trò quản lý.

-

Thành thạo tiếng Anh.

-

Kiến thức về phát triển tổ chức, thiết kế tổ chức, đào tạo và phát triển.

-

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

-

Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch tốt.

-

Có khả năng làm việc trong một môi trường đa văn hóa và tương tác với
giảng viên, nhân viên, quản lý ở tất cả các cấp trong phạm vi tổ chức.

-

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
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