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Báo cáo
Phân tích chi tiết xu hướng tìm việc của ứng viên và 
nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam năm 2018.

Nguồn thông tin
Thống kê từ tổng dữ liệu thực của Việc Ơi từ tháng 
12/2017 - 12/2018 và từ nguồn khảo sát ứng viên và 
nhà tuyển dụng của công ty Việc Ơi tháng 12/2018 - 
01/2019 với thông tin chính xác nhất.

Bảng lương chi tiết 
Tổng hợp mức lương được thống kê từ 1000 vị trí có 
nhu cầu nhân sự cao nhất tại Việt Nam. Số liệu thực 
tế trong báo cáo đã được tổng hợp, phân tích và 
đánh giá xác thực từ công ty Việc Ơi - Japanese 
Headhunting Service.



Tham khảo số liệu của Tổng cục Thống kê đến tháng 8/2018, Hàn Quốc 
trở thành quốc gia rót vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 61,08 tỷ USD. 
Vị trí thứ 2 chính là Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 55,84 tỷ 
USD và thứ 3 là đất nước Singapore với 45,89 tỷ USD. Với sự đầu tư 
mạnh mẽ vào Việt Nam, vấn đề nhân sự trở thành điều quan tâm nhất 
của các nhà lãnh đạo, điều hành công ty mà Việc Ơi đã làm việc cùng. 

Việc tuyển dụng nhân lực 1 quốc gia khác mà chưa nắm rõ về phong 
cách sống và  làm việc cũng như năng lực chuyên môn của nguồn lực tại 
quốc gia đó thực sự là một thách thức lớn, không chỉ cho các nhà tuyển 
dụng nước ngoài mà kể cả trong nước.

Khảo sát từ Việc Ơi năm 2018, từ cấp Junior cho đến Senior và các vị trí 
cấp cao Leader; Manager và CEO đều nói rằng: “Việc đặt đúng người 
vào đúng nơi, đúng việc chính là ưu thế vững chắc, nâng cao hiệu suất 
công việc và đưa công ty thẳng tiến trên hành trình phát triển vững 
mạnh.” 

Tuy nhiên, chọn đúng người, giao đúng việc là một quá trình dài và đầy 
khó khăn. Chưa kể đến tính rủi ro thiếu gắn kết của ứng viên khi họ chưa 
nắm bắt được tầm nhìn chung với tập thể.

KHẢO SÁT NGÀNH



VIỆC ƠI - Japanese Headhunting Service
Giải pháp nhân sự hoàn hảo. Kết nối doanh nghiệp uy tín 
và ứng viên tiềm năng.

Hướng đến giải quyết thách thức về nhân sự - tuyển đúng người, giao đúng việc, 
Việc Ơi sẵn sàng đem đến giải pháp tuyển dụng nhân sự tối ưu nhất cho khách 
hàng của mình - các nhà tuyển dụng và ứng viên trong và ngoài nước.

Thương hiệu Việc Ơi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tuyển dụng nhân sự từ cấp 
trung đến cấp cao, vốn đầu tư 100% Nhật Bản và có mặt tại Việt Nam hơn 3 năm 
với trụ sở chính ngay trung tâm quận 1, HCM.

Nền tảng IT vững mạnh với hơn 9 năm hoạt động trên thị trường Việt Nam và 
Nhật Bản của tổng công ty, đội ngũ điều hành Việc Ơi định hướng phát triển cung 
ứng dịch vụ tư vấn tuyển dụng nhân sự tại 2 lĩnh vực tiềm năng và độ phủ thị 
trường ngày càng lớn: ngành tiếng Nhật và ngành công nghệ thông tin - IT. Mỗi 
lĩnh vực đều được chuyên môn hoá bởi các chuyên viên tư vấn, tuyển dụng Việc 
Ơi. Nhân sự công ty luôn được đào tạo bài bản và chuyên môn bởi chuyên gia 
HR trong ngành. 

Bên cạnh đó, Việc Ơi đang mở rộng sang các ngành nghề khác: Supply Chain & 
Logistics; Finance; FMCG; Education; Sales & Marketing với hơn 300 vị trí đã 
tuyển dụng thành công, tính riêng các lĩnh vực trên.

Với các kết quả và hiệu quả thực tế, khách hàng luôn đặt niềm tin và sẵn sàng 
trao gửi những khó khăn cho Việc Ơi để đội ngũ nhân viên tìm hướng giải quyết 
và hỗ trợ khách hàng hết mình. Việc Ơi tự tin với chất lượng dịch vụ hàng đầu 
Việt Nam. 
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Về ứng viên tại Việc Ơi

Chất lượng ứng viên & 
Các vị trí tuyển dụng trong 
năm 2018

Nhu cầu tuyển dụng & 
Đặc điểm nguồn nhân lực 
2018 - dự kiến 2019

Lý do thay đổi công việc 
của ứng viên

Điều nhà tuyển dụng tìm 
kiếm

Bảng lương chi tiết 2018 - 
dự thảo 2019



Việc Ơi có quy trình tuyển dụng bài bản, theo các bước rõ ràng, rành 
mạch và nhất quán. Mỗi ứng viên khi đến với đội ngũ nhân sự Việc Ơi 
đều là những cơ hội được chúng tôi trân quý, hỗ trợ hết mình và cùng đi 
suốt trong hành trình tìm kiếm công việc yêu thích và phù hợp của chính 
các bạn. 

Trong hơn 3 năm thành lập, đội ngũ chuyên viên nhân sự Việc Ơi không 
chỉ là một tư vấn viên chuyên môn, mà đã trở thành bạn và người đồng 
hành quan trọng với các bạn ứng viên của mình. 

Chúng tôi luôn chủ động kết nối, quan tâm và chia sẻ những thông tin 
hữu ích về ngành nghề, thị trường và lời khuyên giá trị trong công việc, 
phong cách sống với các bạn ứng viên và với khách hàng của mình. 
Điều đó đã tạo nên sự liên kết, nền tảng vững chắc và trao cơ hội để 
Việc Ơi trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy và là cầu nối quan 
trọng giữa các bạn ứng viên và nhà tuyển dụng. 

Tại Việc Ơi, giá trị con người và chất lượng dịch vụ luôn là yếu tố hàng 
đầu mà mỗi cá nhân trong toàn thể công ty hướng đến. Vì vậy, hãy trao 
niềm tin cho Việc Ơi và chúng tôi sẽ khiến bạn tự hào.

VỀ ỨNG VIÊN
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Chất lượng ứng viên &
Các vị trí tuyển dụng của Việc Ơi 
năm 2018
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ĐỘ TUỔI CỦA ỨNG VIÊN

4,0%
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Trên 70% ứng viên ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng trên Việc Ơi 
thuộc độ tuổi từ 25-35 tuổi. Đa phần có kinh nghiệm, chuyên môn 
cao, ứng tuyển vào các vị trí senior, leader, manager.

Nhóm độ tuổi này chính là nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng 
trong cơ cấu nhân sự của các công ty, tập đoàn lớn. 



NGÔN NGỮ
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Trên 75% ứng viên tại Việc Ơi thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ. Trong 
đó, Tiếng Anh và Tiếng Nhật là hai ngoại ngữ được theo học nhiều 
nhất.

Gần ⅙ ứng viên ứng tuyển với sự tư vấn, hỗ trợ từ Việc Ơi có thể sử 
dụng 2 ngoại ngữ lưu loát, là tiếng Anh và tiếng Nhật.



TRÌNH ĐỘ TIẾNG NHẬT CỦA ỨNG VIÊN
(Thống kê từ dữ liệu thực của Việc Ơi)
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Với các công việc yêu cầu sử dụng tiếng Nhật, các ứng viên ứng tuyển 
thông qua Việc Ơi có chứng chỉ N1, N2, N3, giao tiếp thành thạo, đầy đủ 
năng lực và kỹ năng đảm nhiệm các công việc cần ngoại ngữ như biên 
phiên dịch, admin, HR, giám sát, quản lý,...



KINH NGHIỆM ỨNG VIÊN

3,9%
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Các ứng viên ứng tuyển vào Việc Ơi chủ yếu là những người có nhiều 
kinh nghiệm, ứng tuyển vào các vị trí quản lý.

Ứng viên có trên 3 năm kinh nghiệm chiếm hơn 60% trong tổng số ứng 
viên của Việc Ơi. Đáp ứng tốt các tiêu chí tuyển dụng của công ty sử 
dụng dịch vụ headhunt của Việc Ơi.



5 ngành nghề có nhu cầu sử dụng 
Headhunt cao - Theo thống kê của Việc 
Ơi năm 2018

- HR, Admin & Assistant

- IT (Offsource - Produce & Develop Website, App, Web 
App)

- Biên phiên dịch ( English, Japanese, Chinese, Korean)

- Supply Chain & Logistics 

- Marketing & Sales
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SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN GỬI CV THEO NGÀNH
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Bốn ngành được quan tâm nhiều nhất:
- HR - admin - trợ lý
- IT - Các vị trí liên quan đến công nghệ thông tin
- Xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng, quản lý kho, thu mua
- Biên phiên dịch tiếng Nhật, Anh, Hàn...



CHỨC VỤ TUYỂN
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Thống kê trong 1766 vị trí tuyển dụng thành công thông qua dịch vụ tư 
vấn, hỗ trợ và tuyển dụng của Việc Ơi, các vị trí Executive, Junior, 
Senior chiếm đến 749 vị trí. 

Các vị trí tuyển dụng cấp cao cũng chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong 
cơ cấu chức vụ mà Việc Ơi đang đảm nhận tuyển dụng (35%). Cụ thể, 
vị trí Supervisor, Leader khoảng 270 vị trí. Manager chiếm 312 vị trí và 
Direct, Chief là 198 vị trí.



SỐ LƯỢNG JOB VÀ TÌNH HÌNH NHÀ TUYỂN 
DỤNG TẠI VIỆC ƠI
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Tổng vị trí Việc Ơi chịu trách nhiệm tuyển dụng biến động theo sự phát 
triển của thị trường ngành nhưng tăng theo thời gian.

Số lượng công ty mới hợp tác với Việc Ơi nhằm tuyển dụng nhân sự vẫn 
tiếp tục tăng lên với số lượng ổn định theo thời gian.

Số lượng các công ty tái hợp tác với Việc Ơi tăng. Đây là những công ty 
đã sử dụng và tin tưởng chất lượng dịch vụ Việc Ơi.



TỶ LỆ ĐẬU PHỎNG VẤN KHI VIỆC ƠI TƯ 
VẤN, HỖ TRỢ
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Việc Ơi ngày càng trở nên phổ biến hơn với nhân lực đang tìm việc với số 
lượng ứng tuyển luôn dao động ở mức trên 2000 mỗi quý.

Chất lượng ứng viên tại Việc Ơi luôn cao. Tỷ lệ CV (đơn ứng tuyển) phù hợp 
với công việc trên 50%.

Tỷ lệ đậu phỏng vấn luôn nằm ở mức 30%. Cứ mỗi 3 ứng viên tiềm năng, Việc 
Ơi chọn lọc và gửi qua công ty phỏng vấn thì có 1 ứng viên phù hợp và nhận 
được Offer cho vị trí.



Nhu cầu tuyển dụng & 
Đặc điểm nguồn nhân lực 2018 - 
dự kiến 2019
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NHU CẦU TUYỂN DỤNG TẠI CÁC KHU VỰC 
NĂM 2018
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Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn xứng đáng là hai đầu tàu kinh tế thu hút đầu 
tư khi có đến gần 80% số lượng công việc xuất phát từ hai thành phố 
này.



Đặc điểm 
nguồn 

nhân lực 
2018

Xu hướng nhu cầu tìm việc 2019 Tháng
Chủ động tìm việc vì có nhu cầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9
Chủ động tìm việc nhưng chưa cần gấp 2 - 7 - 10
Không có nhu cầu tìm việc nhưng quan tâm đến việc mới khi được giới thiệu 12 - 1
Không có nhu cầu tìm việc 11
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Lý do thay đổi công việc 
của ứng viên
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LÝ DO THAY ĐỔI CÔNG VIỆC THEO THỐNG 
KÊ 2018

17

Đa phần người lao động rời bỏ công việc là do yếu tố môi trường khách 
quan và tính cách của người lao động không hòa hợp được với cấp trên 
và đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, lương và các yếu tố phúc lợi đãi ngộ cũng là nhân tố quan 
trọng ảnh hưởng đến quyết định nhảy việc của ứng viên.



MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VÀ CON NGƯỜI
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LƯƠNG, THƯỞNG & CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

CƠ HỘI, THĂNG TIẾN, ĐỊNH HƯỚNG & PHÁT 
TRIỂN
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Nhiệm vụ, công việc chính

Các lý do khác
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Điều nhà tuyển dụng tìm kiếm
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KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA ỨNG VIÊN MÀ 
NHÀ TUYỂN DỤNG QUAN TÂM
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Nhà tuyển dụng mong muốn tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm, nắm vững 
chuyên môn, kiến thức.

Song song đó, các kỹ năng mềm như ngoại ngữ, làm việc nhóm, kỹ năng tin 
học cũng được nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm, góp phần không nhỏ 
trong quá trình hoàn thành tốt công việc và gắn bó lâu dài với công ty.



YẾU TỐ CÁ NHÂN CỦA ỨNG VIÊN MÀ NHÀ 
TUYỂN DỤNG QUAN TÂM
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THÁI ĐỘ MÀ NHÀ TUYỂN DỤNG MONG 
MUỐN THẤY Ở ỨNG VIÊN
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CÁC YẾU TỐ KHÁC MÀ NHÀ TUYỂN DỤNG 
QUAN TÂM Ở CÁC ỨNG VIÊN
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Bảng lương chi tiết 2018 - dự 
thảo 2019
Tổng hợp mức lương được thống kê từ 1000 vị trí có 
nhu cầu nhân lực cao nhất tại Việt Nam. 

Số liệu thực tế trong báo cáo đã được tổng hợp, phân 
tích và đánh giá xác thực từ công ty Việc Ơi. 
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Information Technology
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Information Technology
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Marketing

Design

Finance & Accounting
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Legal

Human Resources

Sales

Customer Service
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Japanese Job

Supply Chain & Logistics
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Engineer
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VIEC OI CO., LTD
Văn phòng Hồ Chí Minh
Tầng 3, 10D1-10D2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, 
Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: 02 838 204 205 
Email: tuyendungvieclam.viecoi@gmail.com
Website: japan.viecoi.vn - tophunt.sub.jp - viecoi.vn

VIỆC ƠI - Japanese Headhunting Service
Giải pháp nhân sự hoàn hảo. Kết nối doanh nghiệp uy tín và 
ứng viên tiềm năng.


