TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Thực hiện, quản lý và phát triển những chương trình đào tạo phát triển và các hoạt động
cho các kênh phân phối kinh doanh, tham gia vào các dự án phát triển nguồn nhân lực để
đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty và đội ngũ.



Xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển lãnh đạo để thiết lập các kỳ vọng lãnh
đạo, nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý và xây dựng đội ngũ lãnh đạo trong tương lai.



Hỗ trợ toàn diện các kênh kinh doanh trong tất cả các chương trình nhân sự, bao gồm
tuyển dụng & thu hút nguồn nhân lực, lập kế hoạch nguồn nhân lực, quản lý hiệu suất công
việc, lương bổng & phúc lợi và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.



Duy trì giao tiếp tốt và phát triển 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.



Thực hiện các nhiệm vụ và dự án liên quan được giao bởi giám đốc nhân sự và ban giám
đốc.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC.


Tốt nghiệp đại học.



Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhân sự, đặc biệt là phát triển và đào tạo.



Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm nhân thọ.



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



Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.



Tinh thần trách nhiệm cao, tập trung vào kết quả và nhiệt tình.
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