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DEPARTMENT GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT / PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 

REPORTS TO GENERAL ADMINISTRATION MANAGER / TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 

▶ B 

DUTIES AND RESPONSIBILITES / NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM 

 The HR Officer serves as the process owner for the following process(es): 

 Nhân viên Nhân sự đóng vai trò là chủ sở hữu quy trình cho (các) quy trình sau đây: 

o Human Resources Management / Quản trị nguồn nhân lực. 

 Prepares job descriptions and maintains the work structure by updating job descriptions for all positions; 

Chuẩn bị mô tả công việc và duy trì cấu trúc công việc bằng cách cập nhật mô tả công việc cho tất cả các vị 

trí; 

 Recruits staff, which involves preparing job adverts, checking application forms, shortlisting candidates, 

contacting candidates’ references, managing the interview process and store candidate data; 

Tuyển dụng nhân viên, trong đó bao gồm chuẩn bị quảng cáo việc làm, kiểm tra các mẫu đơn, xem xét ứng 

cử viên, liên hệ với tài liệu tham khảo của ứng cử viên, quản lý quá trình phỏng vấn và lưu trữ dữ liệu ứng 

viên; 

 Prepares plans, procedures and goals for future recruitment based on the needs of other department; 

Chuẩn bị các kế hoạch, thủ tục và mục tiêu cho việc tuyển dụng trong tương lai dựa trên nhu cầu của các 

Phòng ban; 

 Supports and provides staff training and development - including inductions for fresh staff; 

Hỗ trợ và cung cấp đào tạo và phát triển nhân viên - bao gồm giới thiệu chương trình đào tạo cho nhân viên 

mới; 

 Prepares plans, procedures and goals for staff training; 

Chuẩn bị các kế hoạch, thủ tục và mục tiêu cho chương trình đào tạo nhân viên; 

 Prepares, updates, and recommends human resource policies and procedures; 

Chuẩn bị, cập nhật và đề xuất các chính sách và thủ tục nguồn nhân lực; 

 Manages and maintains employment contracts, personnel files and other employee records according to 

policies and regulatory requirements; 

Quản lý và duy trì hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự và hồ sơ nhân viên khác theo các chính sách và yêu cầu 

pháp lý; 

 Reviews employment and working conditions to ensure regulatory compliance; 

Xem xét việc làm và điều kiện làm việc để đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý; 

 Oversees employee health and safety procedures; 

Giám sát các chế độ an toàn và sức khỏe của nhân viên; 

DocuSign Envelope ID: 86068B87-1A2E-4C40-98CC-52FD381257D0



 

Job Description JD-62-010 

HR OFFICER / NHÂN VIÊN NHÂN SỰ 

DCN: 2018-196 
Date: 09 Mar 2018 

 Rev: B  Pg. 2 of 3 

 

This document is subject to control by MEDICAL DEVICES AND BIOMATERIAL PLANT JOINT STOCK COMPANY (MEDEP). Controlled copies of this document are on 
MEDEP Local Area Network or on paper with CONTROLLED stamp by the Quality Assurance Department. Use of uncontrolled documents is strictly prohibited. 
 

 Advises on pay and other remuneration issues, including promotion and benefits; 

Tư vấn về các khoản thanh toán và các vấn đề thù lao khác, bao gồm thăng chức và phúc lợi; 

 Undertakes regular reviews for employee salary, safety, welfare, wellness and health; 

Thực hiện xem xét thường xuyên về tiền lương, an toàn, phúc lợi, lợi ích và sức khỏe của nhân viên; 

 Answers employee questions and addresses employee concerns with company; 

Giải đáp các câu hỏi của nhân viên và giải quyết các mối quan tâm của nhân viên với công ty; 

 Negotiates with staff and their representatives on issues relating to pay and conditions; 

Đàm phán với nhân viên và đại diện của họ về các vấn đề liên quan đến chi trả và các điều khoản; 

 Plans and conducts social events and team-building activities; 

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động xã hội và hoạt động xây dựng nhóm; 

 Maintains and enhances the organization's human resources by planning, implementing, and evaluating 

employee relations and human resources policies, programs, and practices; 

Duy trì và nâng cao nguồn nhân lực của tổ chức bằng cách lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá quan hệ nhân 

viên và các chính sách, chương trình và thực hành nguồn nhân lực; 

 Performs additional duties as needed; 

Thực hiện các nhiệm vụ được giao khi cần thiết; 

EDUCATION AND EXPERIENCE REQUIREMENTS / YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM 

 Associate degree or above required; 

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên; 

 Bachelor’s degree in business administration, social studies or relevant field preferred; 

Cử nhân về quản trị kinh doanh, nghiên cứu xã hội hoặc lĩnh vực có liên quan; 

 Proven experience as HR officer, administrator or other HR position; 

Có kinh nghiệm ở vị trí cán bộ nhân sự, quản trị viên hoặc vị trí nhân sự khác; 

 Knowledge of HR functions. 

Kiến thức về chức năng nhân sự. 

 
KNOWLEDGE, SKILLS, AND ABILITIES REQUIREMENTS / KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC 

 Proficient verbal and written Vietnamese and English skills / Kỹ năng nói và viết tiếng Việt và tiếng Anh thành 

thạo; 

 Proficient MS Office skills / Kỹ năng MS Office thành thạo; 

 Outstanding organizational and time-management abilities / Khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt; 

 Excellent active listening, negotiating and presenting skills / Kỹ năng lắng nghe, đàm phán và thuyết trình; 
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 Great “people-person” skills / Kỹ năng “people-person” tốt; 

 Problem-solving and decision-making aptitude / Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; 

 Strong ethics and reliability / Có đạo đức và độ tin cậy cao; 

 Interpersonal and cooperation skills / Kỹ năng giao tiếp và hợp tác. 

 

▶ B 
TRAINING TO BE RECEIVED / CÁC ĐÀO TẠO SẼ ĐƯỢC NHẬN 

 Refer to PLN-62-001, Training Plan / Tham chiếu đến PLN-62-001, Training Plan 
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