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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài  

Hiện nay nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế việt nam 
đang ngày càng hội nhập.Sự bất ổn của nền kinh tế ảnh hưởng rất lớn 
đến sự phát triển của thị trường bất động sản việt nam. Sau khi cuộc 
khủng hoảng 2008 thị trường có dấu hiệu hồi phục và bùng phát 
mạnh vào năm 2010 và duy trì đến đầu năm 2011. Tuy nhiên thị 
trường bất động sản việt nam bắt đầu lao dốc từ đầu tháng 4 năm 
2011 đến nay do khó khăn của nền kinh tế. 

Sự khó khăn của thị trường Bất Động Sản kéo theo hàng loạt 
công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phải ngừng hoạt động 
hoặc tái cơ cấu lại công ty nhằm duy trì và phát triển theo đường lối 
riêng của mình. Một công ty Bất động sản muốn phát triển một cách 
bền vững cần có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có nhiều kiến 
thức về lĩnh vực bất động sản, am hiểu thị trường bất động sản, thẩm 
định giá BDS, khả năng thuyết phục, tác phong làm việc…..Vì vậy 
việc tuyển dụng nhân viên đáp ứng nhu cầu phát triển cho công ty 
Bất Động Sản là rất quan trọng. 

Hiện nay công tác tuyển dụng nhân sự tại các công ty bất động 
sản diễn ra theo các yếu tố tự phát, gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát 
triển của các công ty Bất động sản như : Doanh thu không đạt mục 
tiêu, ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, 
tuyển dụng xong sau đó sa thải rồi tuyển dụng lại…Được sự đồng ý 
của giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Quốc Tuấn và của đơn vị thực 
tập nên tôi chọn đề tài “Tuyển dụng nhân viên tại sàn giao dịch 
Bất Động Sản Thiên Kim Đà Nẵng” với hy vọng góp phần nâng 
cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân viên tại đơn vị. 
2. Mục tiêu nghiên cứu  

Đề tài nghiên cứu này tập trung vào 3 mục tiêu chính 
Ø Hoàn thiện cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân viên Tại sàn 

giao dịch bất động sản thiên kim Đà Nẵng 
Ø Làm rõ thực trạng tuyển dụng nhân viên ; chỉ ra các mặt tồn 

tại, hạn chế và nguyên nhân của nó trong công tác tuyển dụng  tại sàn 
giao dịch bất động sản thiên kim Đà nẵng 

Ø Xây dựng đưa ra một số giải pháp, phương pháp tuyển dụng và 
kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác tuyển dụng nhân viên tại đây. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
a. Đối tượng nghiên cứu 
Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan 

đến Công tác tuyển dụng nhân viên trong hoạt động lĩnh vực bất 
động sản tại sàn bất động sản thiên kim 

b. Phạm vi nghiên cứu 
Ø Nội dung: Đề tài chỉ nghiên cứu các nội dung liên quan 

đến tuyển dụng nhân viên. 
Ø Không gian: Các nội dung trên được nghiên cứu tại sàn 

giao dịch bất động sản thiên kim đà nẵng 
Ø Thời gian: Phân tích thực trạng Tuyển dụng nhân viên tại 

sàn giao dịch bất động sản thiên kim đà nẵng. Thông tin, dữ liệu 
phục vụ cho việc nghiên cứu được thu thập trong khoảng thời gian từ 
năm 2008 đến 2013 và đề xuất hướng giải quyết. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
 Đề tài sử dụng các phương pháp: Phương pháp tra cứu tài liệu, 
phương pháp so sánh, phân tích và tổng hợp tài liệu, quan sát thực tế 
và phỏng vấn bằng bảng hỏi… 
5. Bố cục luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận,  tài liệu tham khảo, các bảng 
biểu, danh mục hình vẽ và phụ lục… Luận văn được chia làm 3 
chương như sau: 

Ø Chương 1. Cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân viên trong tổ 
chức 

Ø Chương 2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân 
viên tại sàn giao dịch bất động sản thiên kim đà nẵng. 

Ø Chương 3. Một số phương pháp tuyển dụng và biện pháp 
nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân viên tại sàn giao dịch bất 
động sản thiên kim Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  
 
 
 
 
 
 
 



 
3 

 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG NHÂN 

VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 
 
1.1. KHÁI QUÁT VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRONG 
DOANH NGHIỆP 

1.1.1. Một số khái niệm 
 Nhân viên (NV) là một người cụ thể đảm nhận một chức vụ 

hay vị trí công tác nào đó trong tổ chức, doanh nghiệp. 
 Tuyển dụng nhân viên(TDNV) được hiểu là quá trình tìm 

kiếm và thu hút những người có khả năng từ những nguồn khác nhau 
và lựa chọn ứng viên có năng lực phù hợp với vị trí công việc cần 
tuyển với mức chi phí thấp nhất ddeerr thỏa mãn nhu cầu nhân viên 
của công ty. 

Tiến trình này gồm 3 bước: 
 +  Xác định nhu cầu: Chuẩn bị bản mô tả và bản tiêu chuẩn 
công việc, quyết định những tiêu chuẩn và điều kiện của tuyển dụng; 

+ Thu hút  các ứng viên:  Xem xét và đánh giá các nguồn ứng 
viên có thể lựa chọn, bên trong hoặc bên ngoài công ty, quảng cáo, 
các trung tâm dịch vụ việc làm và nhà tư vấn: 

+ Lựa chọn các ứng viên: Sàng lọc qua các đơn xin việc, tiến 
hành phỏng vấn, kiểm tra, đánh giá các ứng viên, các trung tâm đánh 
giá, đề nghị tuyển dụng, thu nhận giấy giới thiệu, chuẩn bị hợp đồng 
tuyển dụng. 

 Tuyển  dụng gắn liền với công tác hoạch định nguồn nhân 
viên. Bộ phận nhân sự cần có kế hoạch đáp ứng nguồn nhân viên, 
xác định nhu cầu về nguồn nhân viên tại doanh nghiệp để  đáp ứng 
mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các kế hoạch lao động 
để đáp ứng các nhu cầu đó. 

Kế hoạch hóa nguồn nhân viên gồm: 
  Ước tính xem cần bao nhiêu người có trình độ lành nghề 

thích ứng để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra ( cầu nhân viên ) 
 Ước tính có bao nhiêu người sẽ làm việc cho tổ chức ( cung 

nhân viên ) 
 Lựa chọn các giải pháp để cân đối cung cầu nguồn nhân 

viên của tổ chức tại thời điểm thích ứng trong tương lai. 
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1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân viên trong 
doanh nghiệp 

 TDNV nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
 TDNV nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực.  
 TDNV nhằm phục vụ mục tiêu, chiến lược phát triển 

doanh nghiệp. 
 TDNV là phải tìm ra những ứng viên sáng giá phù hợp với 

vị trí công việc 
 TDNV giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp biết rõ về vấn 

đề về nguồn nhân viên cần thiết cho doanh nghiệp, đánh giá lại quá 
trình tuyển dụng và nguồn lực nhân viên tại doanh nghiệp đó. 

1.1.3. Đặc điểm của ngành bất động sản  ảnh hưởng đến 
việc tuyển dụng nhân viên 

- Hoạt động kinh doanh của ngành bất động sản cạnh tranh 
rất khốc liệt, sự  biến động của thị trường  đòi hỏi NV hoạt động 
trong lĩnh vực bất động sản phải có trình độ, có kinh nghiệm, liên tục 
cập nhật và học hỏi đồng nghiệp. 

- Mục tiêu tuyển dụng và cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch 
đòi hỏi công tác tuyển dụng cần đưa ra những yêu cầu rõ ràng cho 
từng công việc của mổi đơn vị cần thực hiện, qua đó lựa chọn những 
nhân viên phù hợp với yêu cầu công việc đặt ra.   

- Sự biến động liên tục của thị trường ảnh hưởng rất lớn đến 
sự biến động của nghành bất động sản, giá trị của những sản phẩm 
bất động sản là rất lớn, đòi hỏi NV trong nghành  phải trung thực, 
cẩn trọng, có kỹ năng, nghiệp vụ vững vàng và có khả năng thuyết 
phục khách hàng để khách hàng tìm thấy sự an toàn và tin tưởng. 

- Là ngành có lợi nhuận rất lớn rất dể thu hút nguồn lao 
động, nhưng đòi hỏi nhân viên trong ngành phải có kiến thức bài 
bản, phải tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu luật 
pháp và kỹ năng làm việc đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong 
công việc. 

1.1.4. Ý nghĩa của tuyển dụng nhân viên  
- Nhân tố quan trọng tạo nên tổ chức và quyết định sự thành 

bại của tổ chức chính là con người. 
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1.2. QUI TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 
1.2.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng và lập kế hoạch 

tuyển dụng nguồn nhân viên 
Xác định nhu cầu tuyển dụng tức là đi tìm câu trả lời cho câu 

hỏi: tuyển dụng  nhân viên để làm gì? Việc tuyển dụng có thể phục 
vụ cho nhiều mục đích khác nhau của công tác quản trị nguồn nhân 
viên như : giúp cho nhân viên làm việc tốt hơn, giúp cho công tác 
hoạch định tài nguyên nguồn lực ; tuyển mộ; tuyển chọn; phát triển 
nguyên nguồn nhân viên ; hoạch định công việc; phát triển tiềm năng 
của nhân viên. 

a. Xác định tiêu chuẩn nhân viên 
Bảng tiêu chuẩn nhân viên bao gồm các tiêu chí sau: 
1. Năng lực chuyên môn: Những gì các nhân viên cần biết và 

có thể làm nhằm thực hiện vai trò, gồm bất kỳ những năng lực đặc 
biệt nào đó hoặc kĩ năng cần có 

2. Những yêu cầu về hành vi và thái độ: Các loại hành vi cần 
thiết để thực hiện thành công trong vai trò cốt lõi và khuôn khổ của 
tổ chức nhằm đạt được sự phù hợp về văn hóa khi lựa chọn nhân 
viên. 

3. Bằng cấp và quá trình đào tạo: Những bằng cấp về nghề 
nghiệp, chuyên môn, các chương trình đào tạo mà các ứng viên đã 
tham gia. 

4. Trải nghiệm: Cụ thể là loại công việc hoặc tổ chức, loại 
thành tích và hoạt động mà ứng viên đã có sự trãi nghiệm, có thể dự 
báo thành công. 

5. Những yêu cầu cụ thể: Nơi mà những người nắm giữ vai 
trò sẽ được mong đợi đạt được những khía cạnh cụ thể, như phát 
triển thị trường mới, nâng cao doanh số… 

6. Sự phù hợp về tổ chức: Văn hóa tổ chức và các yêu cầu 
đối với các ứng viên có thể làm việc trong tổ chức. 

7. Yêu cầu đặc biệt: Làm việc ngoài giờ, có thể công tác xa, 
linh hoạt… 

8. Đáp ứng mong đợi của ứng viên: Cơ hội nghề nghiệp, đào 
tạo, tính an toàn, thăng tiến… 

b. Lập kế hoạch tuyển dụng 
 Trong hoạt động tuyển dụng, một tổ chức cần xác 

định xem cần tuyển dụng bao nhiêu người cho từng vị trí cần tuyển. 
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Do có một số người nộp đơn không đủ điều kiện hoặc một số người 
khác không chấp nhận các điều kịên về công việc nên tổ chức cần 
tuyển dụng được số người nộp đơn nhiều hơn số họ cần thuê tuyển 
dụng. 

 Trong kế hoạch tuyển dụng , chúng ta phải xác định được 
các tỷ lệ sang lọc chính xác và hợp lý. Các tỷ lệ sang lọc giúp cho 
các tổ chức quyết định được bao nhiêu người cần tuyển cho từng vị 
trí cần tuyển. 

 Tỷ lệ sàng lọc có ảnh hưởng tới chi phí tài chính,tâm lý 
của người dự tuyển và kỳ vọng của người xin việc.Tỷ lệ sàng lọc ở 
các tổ chức ở nước ta hiện nay được xác định tùy theo ý định chủ 
quan của người lãnh đạo mà chưa có những căn cứ xác đáng trên cơ 
sở khoa học.Các tỷ lệ sàng lọc phần lớn do tính đặc thù của công 
việc,tâm lý xã hội của người xin việc quyết định,trong đó yếu tố thu 
nhập có ý nghĩa quan trọng nhất.Do đó,khi xác định tỷ lệ sàng lọc ta 
cần phải căn cứ vào một số yếu tố để xác định như: Thị trường lao 
động, nguồn lao động, mức độ phức tạp của công việc, tâm lý chọn 
nghề của tập thể người lao động, kinh nghiệm của tổ chức trong công 
tác tuyển dụng. 

1.2.2. Chiêu mộ ứng viên 
a. Nguồn nhân viên tuyển dụng 
- Nguồn nhân viên từ trong doanh nghiệp  
- Nguồn nhân viên bên ngoài doanh nghiệp  
b. Các hình thức truyền thông tuyển dụng 
Mục tiêu của quảng cáo tuyển dụng: Thu hút sự chú ý: nó 

phải cạnh tranh thu hút sự quan tâm của các ứng viên tiềm năng, tạo 
ra và duy trì mối quan tâm: nó truyền thông tin một cách hấp dẫn và 
thú vị bằng thông tin về công việc, công ty, các điều khoản và điều 
kiện làm việc và bằng cấp yêu cầu; Khuyến khích hành động: thông 
điệp quảng cáo cần được truyền đi theo cách mà không chỉ tập trung 
người xem vào mẫu quảng cáo mà còn khuyến khích họ đọc đến hết, 
cũng như thúc đẩy một số lượng phản hồi đủ lớn từ các ứng viên. 

c. Địa điểm và thời gian tuyển dụng 
Xác định thời gian tuyển dụng là việc lựa chọn thời gian 

tuyển dụng là thường xuyên hay định kỳ. 
d. Thông báo tuyển dụng 
Quá trình thông báo tuyển dụng có vị trí quan trọng,nó được 
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quyết định bởi các phương pháp thu hút người xin việc. 
Trong chiến lược thu hút nguồn nhân viên của mình,các tổ 

chức cần cân nhắc các hình thức kích thích để đưa ra khi công bố 
trên các phương tiện quảng cáo. 

1.2.3. Tiếp đón và sàng lọc hồ sơ ứng viên 
a. Tiếp đón ban đầu  
Đây là bước đầu tiên trong quá trình tuyển chọn, là buổi gặp 

gỡ đầu tiên giữa các nhà tuyển dụng với các ứng viên nhằm xác lập 
mối quan hệ giữa người xin việc và người sử dụng lao động. Ở bước 
này thì nhân viên tuyển dụng thường đánh giá ứng cử viên thông qua 
cách ăn mặc,lời ăn tiếng nói…qua đó tìm hiểu động cơ làm việc của 
ứng cử viên. 

b. Sàng lọc qua đơn xin việc 
Đơn xin việc là nội dung quan trọng của quá trình tuyển 

dụng. Đơn xin việc thường được các tổ chức thiết kế theo mẫu, 
người xin việc có trách nhiệm điền vào đó theo yêu cầu mà các nhà 
sử dụng lao động đề ra. Đơn xin việc giúp tổ chức có được các thông 
tin đáng tin cậy và các hành vi hoạt động trong quá khứ cũng như các 
kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức hiện tại, các đặc điểm về tâm lý 
cá nhân, các kỳ vọng, ước muốn và các khả năng đặc biệt khác của 
ứng viên.Từ đó các nhà tuyển dụng sẽ có chứng cớ của mình để chọn 
ra những đơn xin việc phù hợp với yêu cầu hay loại bỏ những đơn 
xin việc không đạt yêu cầu. 

1.2.4. Đánh giá trình độ các ứng viên 
Ø Thi vấn đáp 
Ø Phương pháp trắc nghiệm 
Ø Phương pháp mô phỏng tình huống 
Ø Phỏng vấn tuyển dụng 
- Hình thức phỏng vấn 
+ Phỏng vấn tự do 
+ Phỏng vấn theo cấu trúc đã định trước 
+ Kết hợp cả 2 hình thức trên 
- Người thực hiện phỏng vấn 
Số lượng người thực hiện phỏng vấn và ai sẽ là người phỏng 

vấn thì tuỳ thuộc vào mỗi công ty.Tuy nhiên,thông thường thì bao 
gồm có: cán bộ phòng nhân viên, giám đốc bộ phận chức năng và 
giám đốc của công ty. 
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- Phương pháp phỏng vấn 
 + Phỏng vấn hội đồng 
 + Phỏng vấn căng thẳng 
 + Phỏng vấn theo mục tiêu 
 + Phỏng vấn nhóm 
 + Phỏng vấn theo tình huống 

Ø Trung tâm đánh giá  
   + Tập trung vào hành vi 
 + Hàng loạt hoạt động được sử dụng để có được và tái tạo 

những khía cạnh chủ yếu của công việc. Chúng bao gồm những hoạt 
động nhóm và đóng vai trò trực tiếp. Chúng được giả định rằng sự 
thực hiện trong những bài đóng vai này dự đoán hành vi trong công 
việc. 

 + Các buổi phỏng vấn và bài kiểm tra sẽ được sử dụng cùng 
với các họa động nhóm. 

 + Sự thực hiện sẽ được đo lường trên một vài khía cạnh về 
các tiêu chí của năng lực cần thiết nhằm đạt được mức độ mục tiêu 
của việc thực hiện trong một công việc cụ thể hoặc ở một mức độ 
nhất định trong tổ chức. 

 + Một vài người đánh giá hoặc quan sát được sử dụng nhằm 
nâng cao tính khách quan của việc đánh giá. Nhà quản trị cấp cao có 
liên quan được mong đợi để đảm bảo họ sở hữu được tiến trình. 
Những người đánh giá phải được đào tạo cẩn thận. 
  1.2.5. Khám sức khỏe các ứng viên 

  Bước này do các chuyên gia về y tế đảm nhận, đảm bảo 
tuyển được những ứng viên có đủ sức làm việc lâu dài trong tổ chức. 
Bước này cần phải được xem xét và đánh giá một cách khách quan, 
tránh các hiện tượng hình thức qua loa. 

 1.2.6. Ra quyết định thử việc 
Ø Tham quan hội nhập công việc 
Ø Đánh giá quá trình thử việc 
1.2.7. Ra quyết định tuyển dụng 
Qua quá trình thử việc nếu nhân viên đáp ứng các yêu cầu 

mà tổ chức đặt ra, nhân viên đó sẽ được tuyển dụng vào làm việc tại 
công ty. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN   

TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KIM 
  

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG 
SẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CỒNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN 
VIÊN 

2.1.1. Đặc điểm về công tác tổ chức sàn giao dịch  
a. Lịch sử hình thành sàn giao dịch bất động sản Thiên Kim 
Sàn giao dịch bất động sản Thiên kim ra đời và hoạt động 

chính thức vào ngày 11 tháng 7 năm 2009. Tọa lạc tại Tầng 5, 114-
116 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng và tháng 10 năm 2012 đã mở 
thêm một chi nhánh tại số 101 Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, TP 
Hà Nội. Từ trước cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 và sự đóng băng 
của thị trường bất động sản việt nam từ năm  2011, Sàn bất động sản 
Thiên Kim chủ yếu phân phối đất nền dự án như Golden Hills, Khu 
đô thị Tây Bắc, Vạn Tường, Nam Việt Á... Từ sự đóng băng của thị 
trường bất động sản 2011, với một định hướng mới, Sàn bất động 
sản Thiên Kim tham gia vào lĩnh vực mới đa dạng hơn và chuyên sâu 
hơn: 

 - Bán căn hộ cao cấp, căn hộ chung cư (Azura, Hoàng anh gia 
lai, Lapaz, Đà Nẵng Plaza, Nest home, Hamony) 

 - Bán và cho thuê khách sạn 
 - Đất biển & Đất vàng trung tâm, đất dự án (Võ văn kiệt, An 

cư 3,4,5, Hồ nghinh…) 
 - Bán nhà trong phố (Euro villge, Phúc lộc viên,…) 
 - Cho thuê Villa và căn hộ, nhà và đất (Căn hộ Azura, hoàng 

anh gia lai, tòa nhà dầu khí, Indochina, Tòa nhà bưu điện..) 
Với sự đầu tư cao độ vào marketing trực tuyến, trang website:      

www.thienkimreal.com là điểm đến thông tin cho các dự án, đặc biệt 
dự án căn hộ chung cư, thu hút hơn 600 lượt khách hàng mỗi ngày. 
Ngoài ra Thiên Kim còn thiết lập ước mơ tư vấn trực tuyến, Video 
hóa để hiện thực hóa sản phẩm bất động sản với trang 
video.thienkimreal.com 

 Với phương châm  luôn hướng mọi hoạt động kinh doanh của 
mình gắn với triết lý kinh doanh đã được Ban lãnh đạo công ty xác định 
gói gọn trong bảy chữ: “THIÊN KIM – NƠI NIỀM TIN BẮT ĐẦU ” 

http://www.thienkimreal.com
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b.  Cơ cấu tổ chức sàn giao dịch 
v Khái quát cơ cấu tổ chức bộ máy của sàn giao dịch: 
Ø Giám đốc sàn giao dịch:  Là người chụi trách nhiệm cao 

nhất về mọi hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch. Có trách nhiệm 
ra các quyết định kí kết các hợp đồng giao dịch mua bán, môi giới 
các sản phẩm của công ty. Đồng thời là người có quyết định bổ 
nhiệm hoặc sa thải nhân viên làm việc tại sàn giao dịch. 

Ø Phòng tổ chức hành chính: Có trách nhiệm quản lý văn 
phòng thực hiện tốt giờ giấc, làm việc, duy trì hoạt động của sàn giao 
dịch, điều động xe công tác, tổng hợp tình hình hoạt động và tổ chức. 

Ø Phòng kinh doanh: Đây là phòng có nhiều nhân viên 
nhất và là nguồn sống của sàn giao dịch. Phòng kinh doanh có trách 
nhiệm đưa ra các phương án, kế hoạch để marketing xây dựng khách 
hàng, định giá, môi giới  hoặc phân phối các sản phẩm của công ty. 
Trong phòng kinh doanh có nhiều bộ phận riêng biệt khác nhau, có 
trách nhiệm và nhiệm vụ khác nhau. Trong đó bộ phận môi giới và 
bộ phận phân phối dự án bất động sản là 2 bộ phận quan trọng nhất. 
Tuy nhiên để 2 bộ phận trên thực hiện được tốt công việc của mình 
thì sự phối hợp của các bộ phận khác trong phòng kinh doanh cần hổ 
trợ tốt nhất thì hiệu quả công việc càng cao. 

Ø Phòng tài chính kế hoạch: Lập kế hoạch tài chính cho 
công ty, tham gia xây dựng các hợp đồng kinh tế, theo dõi, tổ chức 
thanh toán, thu hồi các khoản nợ kịp thời và đầy đủ cho sàn giao 
dịch, đúng theo qui định của pháp luật. Hoạch toán kế toán và quyết 
toán tài chính hàng năm, có trách nhiệm chi trả lương bổng cho nhân 
viên…. 

c.  Các dịch vụ tại sàn giao dịch 
Sàn giao dịch bất động sản thiên kim có đầy đủ các dịch vụ 

trong ngành môi giới bất động sản. Đa dạng hóa các cách chăm sóc 
khách hàng và cung cấp thông tin về bất động sản chính xác nhất cho 
những người cần thông về bất động sản. 
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Hình 2.2. Dịch vụ tại sàn giao dịch 

 
d. Qui trình bán hàng của nhân viên tại sàn giao dịch 

 
Hình 2.3. Qui trình bán hàng của nhân viên tại sàn giao dịch 
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2.1.2. Đặc điểm nguồn nhân viên của sàn giao dịch 
          a. Qui mô nhân viên 
 Tính đến 31/12/2012 Sàn giao dịch có tổng 65 nhân viên 
chính thức và 45 cộng tác viên cho công ty chủ yếu làm ở bộ phận 
phòng kinh doanh. Số lượng nhân viên luôn biến động qua các năm. 
Do sự biến động mạnh của thị trường bất động sản. Cuộc khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị 
trường bất động sản, đến đầu năm 2009 mới bắt đầu phục hồi và 
bùng nổ năm 2010, khi đó do yêu cầu công việc nhiều và sàn giao 
dịch có rất nhiều dự án bất động sản đòi hỏi số lượng nhân viên 
đông, đỉnh điểm năm 2010 sàn giao dịch có 90 nhân viên chính thức 
và gần 100 cộng tác viên làm việc cho các dự án.Tuy nhiên bắt đầu 
từ quí I năm 2011 thị trường bất động sản bắt đầu lao dốc, số lượng 
nhân viên bỏ việc hoặc nghỉ tăng nhanh, cùng sự giảm sút của đội 
ngũ cộng tác viên, nguồn nhân viên tại sàn giao dịch có sự biến động 
mạnh. Công việc trong nghành bất động sản không còn nhẹ nhàng 
như trước mà đòi hỏi nhân viên làm việc nhiều hơn, vì thế nguồn 
nhân viên nam thường chiếm ưu thế  hơn nguồn nhân viên nữ trong 
phòng kinh doanh. 

Bảng 2.1. Số lượng nhân viên 
Đơn vị: Người 

Năm Chỉ tiêu 2009 2010 Quí I 2011 2012 
Tổng số nhân viên 40 70 90 65 
Tốc độ tăng nhân viên 0 75 22 -28 
Nam 25 45 55 45 
Nữ 15 25 35 20 

 (Nguồn: phòng tổ chức) 
 Sự biến động của thị trường bất động sản đòi hỏi nguồn nhân 
viên có năng lực cao hơn mới tồn tại và phát triển công việc của 
mình. Theo nguồn của phòng tổ chức số lượng nhân viên có trình độ 
tăng dần qua các năm, số lượng nhân viên có trình độ kém giảm dần. 
Qua đó ta thấy yêu cầu nhân lực có chất lượng ngày càng cao trong 
hoạt động kinh doanh bất động sản. 
       b. Nguồn lực tài chính 

Vốn điều lệ của Sàn Giao Dịch là 10 tỷ đồng. Vì  vốn đầu tư 
của sàn giao dịch còn một lượng lớn sản phẩm bất động sản còn lại 
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trong quá trình khủng hoảng kinh tế từ quí 2 năm 2011, việc đầu tư 
sinh lời chậm lại, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của sàn giao 
dịch. 
         c.  Nguồn lực cơ sở vật chất 

Bảng2.2. Văn phòng đại diện của sàn giao dịch 
STT Trụ sở, Chi nhánh, 

VP đại diên 
S đất 

sử dụng 
Tài sản trên đất sử dụng 

1 Trụ sở chính : 114-
116 Nguyễn văn linh 

– TP.Đà Nẵng 

200m2 Gồm 01 tòa nhà 7 tầng, 
Tổng diện tích xây dựng : 

1300 m2 
2 Chi nhánh : 101 Mai 

hắc đế- TP.Hà Nội 
54,4m2 Gồm 01 tòa nhà 2 tầng, 

Tổng diện tích xây dựng : 
175,3m2 

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Sàn Giao Dịch 
Trong giai đoạn toàn bộ nền kinh tế đang gặp nhiều khó 

khăn do chịu tác động chung của khủng khoảng kinh tế toàn cầu. Thị 
trường bất động sản đóng băng, hoạt động kinh doanh của sàn giao 
dịch có xu hướng giảm so  với các năm 2009, 2010. Trong 3 năm 
2009 đến 2011 hoạt động kinh doanh của sàn liên tục tăng . Tuy 
nhiên đến quí 2 năm 2011đến 2013 số lượng giao dịch bất động sản 
giảm, công ty chủ yếu hoạt động mạnh trong công việc môi giới và 
phân phối các dự án căn hộ, dự án đất nền của công ty giảm 60% của 
năm 2013 so với quí I năm 2011  đồng thời mức thu nhập bình quân 
nhân viên trên đầu người giảm. số lượng nhân viên giảm hơn so với 
các năm trước. 

Bảng 2.5. Hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch qua các năm 
Năm Chỉ tiêu 2009 2010 Quí I 2011 

1. Doanh thu 102.224 118.133 153.364 
2. Lợi nhuận sau thuế 6.220 9.478 12.435 
3. Chi lương + Hoa 
hồng cho nhân viên 3.037 5.456 8.123 

4. Chi khen thưởng, 
phúc lợi 224.200 368.235 475.436 

 (Nguồn: Phòng Tài chính) 
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2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 
TẠI SÀN GIAO DỊCH TRONG THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Nhu cầu công việc cần tuyển dụng  
Các bộ phận đang hoạt động tại sàn giao dịch bất động sản 

Thiên Kim có nhu cầu tuyển dụng sẽ viết giấy đề nghị tuyển dụng và 
trình cho giám đốc, hoặc ban giám đốc nhận thấy việc thiếu nhân 
viên làm việc tại các bộ phận trong công ty. Ban giam đốc sẽ xem xét 
nhu cầu của từng phòng nếu thấy hợp lý  sẽ tiến hành cho thực hiện 
công tác tuyển dụng.  

2.2.2. Lập kế hoạch tuyển dụng 
Phòng nhân sự sẽ phối hợp với trưởng các bộ phận có nhu 

cầu tuyển dụng để xem xét lại mô tả công việc của vị trí nếu cần 
thiết, trong trường hợp vị trí tuyển dụng là mới sẽ cần phải phát triển 
bản mô tả công việc cho vị trí này. Việc này nhằm mục đích xác định 
các yêu cầu công việc đối với vị trí tuyển. 

Nhận xét: Chưa xây dựng được các tiêu chuẩn cụ thể cho 
từng vị trí ứng tuyển nên chưa thể đánh giá được các ứng viên một 
cách hiệu quả 

2.2.3. Thông báo tuyển dụng 
a. Thông qua các phương tiện truyền thông 
b. Thông qua sự giới thiệu của nhân viên tại công ty 
c. Tuyển cộng tác viên thành nhân viên chính thức 
2.2.4. Thu thập và xử lý hồ sơ tuyển dụng 
- Phòng nhân sự sẽ tiến hành hoặc phối hợp với các bộ phận 

có nhu cầu tuyển dụng sàng lọc các hồ sơ ứng viên nhận được đạt 
yêu cầu và việc chọn lọc hồ sơ cũng sẽ dựa trên các yêu cầu trong 
bản mô tả công việc về trình độ học vấn,kinh nghiệm chuyên môn, 
kiến thức kỹ năng,và các thành tích,nhằm loại bỏ bớt các hồ sơ ứng 
viên không đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng đã thông báo,hồ sơ 
không đầy đủ thông tin,hoặc hồ sơ có hình thức,nội dung không phù 
hợp. Việc xét tuyển,sàng lọc hồ sơ sẽ được ưu tiên đối với hồ sơ của 
các ứng viên nội bộ. 

- Các hồ sơ ứng viên sau khi được sàng lọc sẽ được đưa vào 
danh sách lựa chọn được lập theo biểu mẫu.  

Nhận xét : Quá trình sàng lọc hồ sơ còn mang tính đối phó 
với từng đợt tuyển dụng. Chưa có hệ thống phân loại, sắp xếp phù 
hợp để phục vụ cho chiến lược tuyển dụng sau này của công ty. 
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2.2.5. Phỏng vấn và đánh giá các ứng viên 
Phòng hành chính nhân sự kết hợp với bộ phận yêu cầu 

tuyển dụng lên kế hoạch phỏng vấn.Việc phỏng vấn chỉ do trưởng bộ 
phận cần tuyển dụng tiến hành. Thông thường tại công ty khi phỏng 
vấn đánh giá chính thức ứng viên công ty sữ dụng phương pháp 
phỏng vấn hội đồng. Điểm khác biệt của công ty với các công ty 
khác là có sự tham gia của các nhân viên có uy tín kinh nghiệm tham 
gia và tiếng nói của họ có tính quyết định đến việc chấp nhận ứng 
viên hay không. 

Trước khi phỏng vấn ứng viên được mời phỏng vấn tùy vào 
công việc được ứng cử được công ty giao cho tài liệu để tham khảo 
trước khi tham gia phỏng vấn. 

Ví dụ: Ứng cử viên ứng cử vào chức vụ nhân viên kinh 
doanh tại sàn giao dịch bất động sản thiên kim, làm việc tại bộ phận 
bán căn hộ chung cư thu nhập thấp Nest Home . Công ty sẽ trao cho 
ứng viên tài liệu catalog về căn hộ chung cư Nest home. Để ứng viên 
tìm hiểu về sản phẩm căn hộ chung cư đó, và phần phỏng vấn sẽ hỏi 
quanh nội dung về việc bán căn hộ chung cư Nest Home. 

Hội đồng phỏng vấn do giám đốc công ty quyết định thành 
lập. Để thuận lợi cho phỏng vấn công ty sử dụng những mẫu phỏng 
vấn được soạn sẵn trong từng trường hợp cụ thể. Trưởng các bộ phận 
cần tuyển dụng  phỏng vấn trực tiếp nhân viên ,cũng có thể linh hoạt 
sử dụng các câu hỏi phù hợp với từng ứng viên cụ thể nhằm kiểm tra 
kỹ hơn các ứng viên. 

Những người phỏng vấn trao đổi ý kiến đánh giá và thông tin 
trong cuộc họp, và đưa ra ý kiến đánh giá thống nhất. Kết thúc quá 
trình này công ty sẽ tổng hợp kết quả ứng viên sau đó lựa chọn. Một 
điều bất cập tại công ty quyết định cuối cùng thuộc về giám đốc 

Nhận xét : Kiểu chọn lọc chưa hợp lý và trong quá trình 
phỏng vấn hội đồng có thể xảy ra vấn đề mang tính chất cảm tính 
ảnh hưởng đến kết quả của các ứng viên. 

2.2.6. Hội nhập ứng viên mới 
Sau giai đoạn giới thiệu tổng quát về công ty, nhân viên mới 

sẽ được hội nhập về chương trình chuyên môn. Trong giai đoạn này 
bộ phận nhân sự sẽ trang bị cho nhân viên những thông tin về các 
chức năng của bộ phận, phòng ban, nhiêm vụ và trách nhiệm đối với 
công việc, các thủ tục chính sách và thủ tục quy định. Nhân viên mới 
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được đi tham quan các nơi liên quan đến công việc công tác. Đặc 
biệt trưởng bộ phận  giới thiệu nhân viên mới với các đồng nghiệp. 
Tiến trình hội nhập này tạo cho nhân viên mới yên tâm , thoải mái, 
không bị lạc lõng, cô đơn. 

2.2.7. Ra quyết định tuyển dụng 
Khi đạt yêu cầu các trưởng bộ phận sẽ trình giám đốc các 

ứng viên đạt tiêu chuẩn sau thời gian hòa nhập công ty. Đáp ứng các 
yêu cầu công việc công ty đưa ra. Ban giám đốc xem xét các nội 
dung mà các trưởng bộ phận trình lên, sau đó ra quyết định tuyển 
dụng ứng viên vào làm việc chính thức tại công ty. 
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI 
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KIM 

- Công tác tuyển dụng nhân viên tại Sàn Giao Dịch giúp ích 
cho công tác quản lý và kiểm soát tốt việc hoàn thành mục tiêu công 
việc của công ty và phục vụ cho các quyết định mở rộng thị trường, 
định hướng phát triển nhân viên lâu dài cho công ty.  

-  Thông qua việc tuyển dụng nhận biết được tình hình sử 
dụng nhân sự của SDG trong các năm qua. 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG  

TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KIM  
 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 
3.1.1. Chiến lược phát triển sắp đến của sàn giao dịch bất 

động sản Thiên Kim 
a. Định hướng chiến lược  
Xây dựng Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Thiên Kim thành 

một sàn giao dịch bất động sản lớn tại đà nẵng và của Việt Nam 
trong lĩnh bất động sản, lấy hiệu quả kinh tế và uy tín trên thị trường 
làm thước đo cho sự phát triển bền vững.  

Thực hiện đa dạng hóa lĩnh vực, đa dạng hóa sản phẩm, từng 
bước vươn ra hoạt động trên các thị trường trong khu vực miền trung 
và trên toàn việt nam. 

Xây dựng môi trường lao động công bằng, bình đẳng, nâng 
cao đời sống tinh thần cho nhân viên. 

b. Mục tiêu về nguồn nhân lực 
Phát triển nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm và chất 

lượng làm khâu đột phá, với các yêu cầu cụ thể như sau:   
- Căn cứ vào chiến lược kinh doanh và đặc điểm của sản 

phẩm và của ngành kinh doanh cũng như đảm bảo lợi thế cạnh tranh. 
Chú trọng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân viên có kiến thức và 
kinh nghiệm sâu rộng, vững vàng về chuyên môn, về quản trị doanh 
nghiệp, về kinh tế thị trường. 

- Tập trung đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của đội 
ngũ nhân viên kinh doanh làm việc tại sàn giao dịch.  

Thể hiện:  
Đối với  nhân viên quản lý: Gia tăng các chương trình đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý có kiến thức và kinh nghiệm, vững 
vàng về chuyên môn, về quản trị doanh nghiệp, về kinh tế thị trường.  

Đối với nhân viên thừa hành: Tăng cường chi phí cho các 
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao tay nghề thường xuyên, 
nâng cao kiến thức kỹ thuật, đào tạo bổ sung đón đầu những công 
nghệ kỹ thuật mới. Nâng cao trách nhiệm và tinh thần học hỏi cập 
nhật những công nghệ mới, kiến thức mới, sáng tạo và linh hoạt 
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trong khâu lắp đặt và xử lý sự cố đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh 
doanh bền vững.  

-  Nhân viên là các cộng tác viên: Lực lượng này tại công ty 
tuy rất nhiều nhưng chưa được để ý một cách bài bản. Tuy họ không 
phải là nhân viên chính thức của công ty, tuy nhiên những giá trị họ 
mang lại tương đối lớn và là nguồn cung cấp tương đối ổn đinh các 
hợp đồng cho công ty. Mức đãi ngộ đối với người lao động này còn 
tương đối thấp và tiêu chuẩn không rõ ràng. Trong thời gian tới công 
ty nên có chính sách bài bản trong việc tuyển dụng, đào tạo và đánh 
giá kết quả công việc của đội ngũ này nhằm có sự thu hút nhất định, 
chiêu mộ một lực lượng đông đảo cộng tác viên giúp công ty luôn ổn 
định về doanh số trong ngắn hạn và có cơ hội mở rộng, phát triển thị 
trường trong cả nước. 

3.1.2. Xu hướng tuyển dụng 
 TDNV có chất lượng phù hợp với yêu cầu thay đôỉ của thị 
trường, nguồn nhân viên mới tuyển dụng có sự hòa hợp nhanh với 
môi trường làm việc, dự đoán sự biến động của thị trường. Sử dụng 
nguồn nhân viên có hiệu quả cao nhất. 

3.1.3. Các nguyên tắc công tác tuyển dụng 
3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 

3.2.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng 
a. Nhu cầu tuyển dụng  
- Để làm tốt công tác TD thì cần có sự chuẩn bị chu đáo từ 

trước khi tuyển dụng 
Mục tiêu tuyển dụng nhân viên không chỉ dừng lại ở việc 

phục vụ mục tiêu đủ số lượng nhân viên, duy trì mục tiêu tổ chức 
như hiện nay, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển tổng thể nguồn 
nhân lực và ra các quyết định quản trị. Mô tả nhiện vụ và đưa ra các 
mục tiêu cho các ứng viên. 

Từ các mục tiêu tác giả đề xuất sàn giao dịch bất động sản 
thiên kim cần tuyển thêm nguồn nhân viên kinh doanh với số lượng 
30 nhân viên, trong đó 5 nhân viên phân phối căn hộ, 10 nhân viên 
phân phối đất nền giá rẻ, 5 nhân viên phân phối dự án đất ven biển 
và 10 nhân viên lĩnh vực cho thuê bất động sản. 

b.  Hoàn thiện bảng tiêu chuẩn các ứng viên 
 Những tiêu chuẩn đánh giá ứng viên của công ty là một bảng 

tiêu chuẩn chung cho các ứng viên từng bộ phận và từng công việc 
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có mỗi bảng tiêu chuẩn riêng thể hiện được năng lực chuyên môn, 
năng lực hành vi, các tiêu chuẩn điều kiện cần. 

3.2.2. Hoàn thiện công tác phân tích và tiếp cận nguồn 
tuyển dụng 

a. Thông qua các phương tiện truyền thông 
Để giảm chi phí cho quá trình tuyển dụng, cần lựa chọn các 

hình thức quảng cáo cho phù hợp và dựa vào yêu cầu của việc tuyển 
dụng nhân viên ở vị trí nào thì lựa chon kênh truyền thông nào phù 
hợp. Không quảng cáo ở tất cả các phương tiện truyền thông mà cần 
có sự chọn lọc. 
 b. Thông qua sự giới thiệu của nhân viên tại công ty 

Để tránh tình trạng đưa người thân quen vào công ty không 
nên tuyển dụng ngay mà cần phải kiểm tra chất lượng nhân viên như 
nhân viên mới, kiểm tra năng lực bằng hình thức thử việc. 

c. Tuyển dụng cộng tác viên thành nhân viên chính thức 
Lựa chọn những ứng viên có thành tích tốt nhất, có những 

phương pháp làm việc hiệu quả, gây độ biến, bố trí làm việc tại các 
vị trí sở trường của mình, ưu tiên cho những cộng tác viên có trình 
độ, thích nghi với sự biến động của thị trường bất động sản. 

3.2.3. Đánh giá lựa chọn ứng viên  
a. Quy trình đánh giá lựa chọn sàng lọc hồ sơ ứng viên: 
Nhân viên TD của công ty phải đưa ra tiêu thức sàng lọc ứng 

viên một cách cụ thể, rõ ràng đảm bảo tính khách quan, công bằng 
trong lựa chọn. Tùy thuộc vào từng công việc cụ thể mà các tiêu thức 
được đặt ra cũng khác nhau. Sàn giao dịch cần xây dựng bảng mô tả 
công việc, bản yêu cầu công việc làm cơ sở cho các tiêu thức sàn lọc 
ban đầu. Tác giả xây dựng các tiêu chuẩn nhân viên cho từng ứng 
viên cụ thể. Nhân viên IT bất động sản, NV kinh doanh, NV chăm 
sóc khách hàng, NV định đấu giá BĐS 
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Các tiêu chuẩn nhân viên 
Bảng 3.2. Tiêu chuẩn nhân viên IT bất động sản 

Tiêu chuẩn Định nghĩa & Mô tả 
1. Kiến thức chuyên 
môn 

Hiểu biết về các vấn đề về máy tính để 
vận hành máy tính và kiểm soát quá trình 
vận hành thiết bị 
Hiểu biết các phần mềm, tin học văn 
phòng, thiết kế quảng cáo, quay phim. 

2. Bằng cấp liên quan Bằng cấp phù hợp có liên quan đến máy 
tính, tốt nghiệp chuyên ngành Tin học, quản 
trị mạng… 

3. Khả năng xử lý tình 
huống 

Có khả năng xử lý tốt các tình huống phát 
sinh trong nội bộ hoặc bên ngoài 

4. Khả năng làm việc 
theo nhóm 

Mạnh dạn thẳng thắn trao đổi, chia sẽ 
nhưng nhất quán, phối hợp thống nhất 
trong quá trình làm việc, biết nhìn nhận sai 
sót để khắc phục vươn lên. 

5. Khả năng tổ chức 
điều hành 

Có khả năng lãnh đạo, tổ chức sắp xếp 
hợp lý, khoa học mang lại kết quả như 
mong đợi  

6. Khả năng sáng tạo Vững chắc và mạnh mẽ trong công việc, 
đam mê sáng tạo, luôn có kế hoạch rõ 
ràng, định hướng công việc và hoàn thành 
mục tiêu đặt ra. 

7. Tuổi tác Tuổi đời từ 24 - 35 
8. Sức khỏe Có sức khỏe tốt để đảm bảo làm việc lâu 

dài 
9. Khả năng làm việc 
độc lập 

Khả năng làm việc độc lập tốt trong công 
việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
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Bảng 3.3. Tiêu chuẩn nhân viên kinh doanh 
Tiêu chuẩn nhân viên Định nghĩa & Mô tả 

1. Kiến thức chuyên môn Có hiểu biết về thị trường BĐS trong và ngoài nước, 
định vị được thị trường bất động sản, đọc hiểu bản 
đồ tổng thể dự án, quản lý dự án, lập kế hoạch bán 
hàng, thiết kế quản cáo, tư vấn khách hàng, … 
Phải am hiểu các quy tắc và luật kinh doanh 

2. Bằng cấp Bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị 
kinh doanh hoặc chuyên ngành marketing… 

3. Kinh nghiệm công việc Kinh nghiệm bán hàng, tiếp thị, quản lý dự án, 
có kinh nghiệm trong hoạt động bất động sản ( ít 
nhất 1 năm )… 

4. Khả năng xử lý tình huống Vừa phải giải quyết vấn đề của khách hàng (nội 
bộ hoặc bên ngoài) vừa phải hỗ trợ những người 
khác giải quyết vấn đề hoặc phát hiện các vấn đề 
mới cần phải giải quyết 

5. Khả năng giao tiếp Là xây dựng mối quan hệ vói mọi người ở tất cả 
các khách hàng. Quan hệ với mọi người trong sự 
cởi mở và thân thiện và tôn trọng, tạo sự tin 
tưởng cho khách hàng 

6. Khả năng diễn đạt Biết cách thể hiện ngôn ngữ, cách hành văn, 
trình bày trong các tình huống cụ thể. Biết đánh 
giá tình huống nhanh và chính xác và biết được 
làm thế nào để xử lý các vấn đề nhạy cảm có 
hiệu quả. 

7. Khả năng làm việc theo 
nhóm 

Mạnh dạn thẳng thắn trao đổi, chia sẽ nhưng 
nhất quán, phối hợp thống nhất trong quá trình 
làm việc, biết nhìn nhận sai sót để khắc phục 
vươn lên. 

8. Khả năng tổ chức điều hành Có khả năng lãnh đạo, tổ chức sắp xếp hợp lý, 
khoa học mang lại kết quả như mong đợi  

9. Khả năng sáng tạo Vững chắc và mạnh mẽ trong công việc, đam 
mê sáng tạo, luôn có kế hoạch rõ ràng, định 
hướng công việc và hoàn thành mục tiêu đặt ra. 

10. Hình thức - Hình thức bên ngoài: Trang phục, diện mạo. 
- Thái độ: tự tin 
- Phong cách: nhanh nhẹn, linh hoạt 

11. Năng lực sở trường Năng khiếu cá nhân hiện có 
12. Trình độ ngoại ngữ Tối thiểu trình độ B 
13. Trình độ tin học Tối thiểu trình độ A 
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Bảng 3.4. Tiêu chuẩn nhân viên chăm sóc khách hàng 
 

Tiêu chuẩn nhân viên Định nghĩa & Mô tả 
1. Kiến thức chuyên môn Nắm vững các kiến thức về quản lý, các qui 

định về các chính sách mua bán liên quan đến 
bất động sản. Có kỹ năng về xử lý văn bản, 
tổng hợp công việc. Am hiểu thị trường BĐS, 
biết đọc bản đồ và tư vấn khách hàng, Giải 
thích các vấn đề có liên quan đến bđs ( thủ tục 
hành chính, hợp đồng mua bán…) 

2. Bằng cấp Bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị 
kinh doanh hoặc tư vấn tài chính… 

3. Kinh nghiệm công 
việc 

Kinh nghiệm bán hàng, tiếp thị, quản lý dự án, 
có kinh nghiệm trong hoạt động bất động sản         
( ít nhất 1 năm )… 

4. Khả năng xử lý tình 
huống 

Vừa phải giải quyết vấn đề của khách hàng (nội 
bộ hoặc bên ngoài) vừa phải hỗ trợ những 
người khác giải quyết vấn đề hoặc phát hiện các 
vấn đề mới cần phải giải quyết 

5. Khả năng giao tiếp Tính cách cởi mở, chu đáo, chan hòa, quan tâm 
đến mọi người, giọng nói dể nghe 

6. Khả năng diễn đạt Biết cách thể hiện ngôn ngữ, cách hành văn, 
trình bày diễn đạt tốt, dể hiểu, trọng tâm vấn đề 

7. Khả năng làm việc 
theo nhóm 

Mạnh dạn thẳng thắn trao đổi, chia sẽ nhưng 
nhất quán, phối hợp thống nhất trong quá trình 
làm việc, biết nhìn nhận sai sót để khắc phục 
vươn lên. 

8. Khả năng tổ chức điều 
hành 

Có khả năng lãnh đạo, tổ chức sắp xếp hợp lý, 
khoa học mang lại kết quả như mong đợi  

9. Khả năng sáng tạo Vững chắc và mạnh mẽ trong công việc, đam 
mê sáng tạo, luôn có kế hoạch rõ ràng, định 
hướng công việc và hoàn thành mục tiêu đặt ra. 

10. Hình thức - Hình thức bên ngoài: Dể nhìn, hoạt bát, nhanh 
nhẹn 
Thái độ tự tin trong giao tiếp 

11. Năng lực sở trường Năng khiếu cá nhân hiện có: Ca hát, thể thao 
12. Trình độ ngoại ngữ Tối thiểu trình độ B 
13. Trình độ tin học Tối thiểu trình độ A 
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Bảng 3.5. Tiêu chuẩn nhân viên Định Đấu Giá BĐS 
Tiêu chuẩn nhân viên Định nghĩa & Mô tả 

1. Kiến thức chuyên môn Phải am hiểu các quy tắc và luật kinh doanh. 
Các kiến thức về định giá bất động sản, các 
phương thức đấu thầu dự án, định vị dự án, 
nhận biết được tiềm năng phát triển tại các quỹ 
đất đấu thầu. Lập kế hoạch đấu giá và định giá 
bất động sản. 

2. Bằng cấp Bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị 
kinh doanh hoặc tư vấn tài chính, kinh tế phát 
triển… 

3. Kinh nghiệm công 
việc 

Quản lý dự án, đấu giá tài chính, giải quyết vấn 
đề liên quan đến quỹ đất 

4. Khả năng xử lý tình 
huống 

Vừa phải xử lý nhanh các tình huống phát sinh 
trong quá trình định giá và đấu giá bất động sản 

5. Khả năng giao tiếp Là xây dựng mối quan hệ vói mọi người ở tất 
cả các cấp. Quan hệ với mọi người trong sự cởi 
mở và thân thiện và tôn trọng, tạo sự tin tưởng 
cho các cơ quan hành chính, các nhà đầu tư. 

6. Khả năng diễn đạt Khả năng diễn đạt tốt, trình bày trôi chảy 
7. Khả năng làm việc 
theo nhóm 

Mạnh dạn thẳng thắn trao đổi, chia sẽ nhưng 
nhất quán, phối hợp thống nhất trong quá trình 
làm việc. 

8. Khả năng tổ chức điều 
hành 

Có khả năng lãnh đạo, tổ chức sắp xếp hợp lý, 
khoa học mang lại kết quả như mong đợi  

9. Khả năng sáng tạo Vững chắc và mạnh mẽ trong công việc, đam 
mê sáng tạo, luôn có kế hoạch rõ ràng, định 
hướng công việc và hoàn thành mục tiêu đặt ra. 

10. Hình thức - Hình thức bên ngoài: Trang phục, diện mạo. 
- Thái độ: tự tin 

11. Năng lực sở trường Định vị được sự phát triển của bất động sản 
12. Trình độ ngoại ngữ Tối thiểu trình độ B 
13. Trình độ tin học Tối thiểu trình độ A 
  b. Kiểm tra 

Khâu kiểm tra đề thi cần đảm bảo đúng các nội dung và bí 
mật, nên chọn những câu hỏi tập trung vào cách xử lý các tình huống 
mà nhân viên thường gặp trên thực tế, tránh đặt những câu hỏi hóc 
bói xa rời thực tế. Nội dung bài kiểm tra nhằm xác định được đặc 
điểm tâm lý, kỹ năng xử lý tình huống của các ứng viên, cách tiếp 
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cận, khả năng tổ chức, cách làm việc và trình độ của các ứng viên. 
          c. Thiết kế bài phỏng vấn 

Thực hiện các bước phỏng vấn chuyên nghiệp 
Phỏng vấn là bước quan trọng trong quá trình tuyển chọn, 

giúp nhà tuyển dụng có cái nhìn tổng quan về ứng viên. 
Từng vị trí công việc mà nhà tuyển dụng mà thành viên 

phỏng vấn khác nhau 
d. Trung tâm đánh giá 
- Rổ công việc 
- Phân tích vấn đề 
- Thuyết trình 
- Thảo luận nhóm 
e. Ra quyết định tuyển dụng 

 
KẾT LUẬN 

Đề tài “Tuyển dụng nhân viên tại sàn giao dịch bất động sản 
Thiên Kim Đà Nẵng” đã phân tích những mặt tích cực cũng như chỉ 
ra những điểm hạn chế trong công tác tuyển dụng nhân viên tại sàn 
giao dịch. Trên cơ sở tiền đề lý thuyết và thực trạng triển khai tại sàn 
giao dịch, tác giả đã xây dựng công tác tuyển dụng, tạo điều kiện để 
sàn giao dịch đánh giá đúng người, đúng việc, xây dựng chính sách 
khen thưởng, sa thải và đào tạo hợp lý, qua đó nâng cao hiệu quả sử 
dụng nguồn nhân viên tại sàn giao dịch. 
  Trong quá trình nghiên cứu, luận văn không tránh khỏi 
những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp giúp 
tác giả hoàn thiện hơn trong công tác nghiên cứu của mình. 


