TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
THAM GIA HỘI CHỢ VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN
Thời gian: Từ 24-28/11/2020
Địa điểm: Sàn việc làm hanoiwork.vn
LỢI ÍCH KHI THAM GIA HỘI CHỢ
1. Đối với doanh nghiệp
Doanh nghiệp khi đăng ký gian hàng, sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
- Tạo gian hàng tuyển dụng online
- Đăng tin tuyển dụng miễn phí trên website hanoiwork.vn.
- Hỗ trợ sàng lọc hồ sơ ứng viên
- Hỗ trợ tổ chức phỏng vấn trực tuyến trên nền tảng công nghệ hiện đại
- Được đăng logo, banner quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm, dịch
vụ ở các vị trí trên Sàn việc làm hanoiwork.vn.
I.

2. Đối với ứng viên
Ứng viên khi tham gia Hội chợ, sẽ được:
- Hỗ trợ tài khoản ứng viên hoàn toàn miễn phí
- Tiếp cận nhanh chóng thông tin tuyển dụng
- Tạo hồ sơ cá nhân sẵn sàng gửi đến các nhà tuyển dụng
- Giúp giảm bớt áp lực tâm lý cho ứng viên khi tham gia vòng phỏng vấn
thông qua công nghệ phỏng vấn online - kết nối trực tuyến ứng viên với nhà
tuyển dụng
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II. HƯỚNG DẪN THAM GIA HỘI CHỢ
1. Hướng dẫn đăng ký
1.1 Đối với doanh nghiệp
Bước 1: Nhập địa chỉ http://hanoiwork.vn/ trên thanh trình duyệt Web →
Nhấn nút [Enter] trên bàn phím để truy cập
Bước 2: Nhấn vào Banner “Hội chợ việc làm trực tuyến” 2 lượt

Bước 3: Nhấn vào dòng chữ: “Click vào đây để tham gia vào Hội chợ việc
làm”
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Bước 4: Nhấn vào “Đăng ký”

Bước 5.1: Đối với Doanh nghiệp:
Lựa chọn “Doanh nghiệp” và điền thông tin theo yêu cầu. Sau khi hoàn tất,
Nhấn vào “Đăng ký”

Bước 5.2: Đối với Ứng viên:
Lựa chọn “Ứng viên” và điền thông tin theo yêu cầu. Sau khi hoàn tất, Nhấn
vào “Đăng ký”
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Bước 6: Hanoiwork.vn sẽ gửi email kích hoạt tài khoản đến địa chỉ email mà
người nộp hồ sơ/người đăng ký đã đăng ký. Đồng thời, Hệ thống tự động gửi
email kích hoạt vào địa chỉ đã đăng ký của người nộp hồ sơ/người đăng ký để
kích hoạt tài khoản sử dụng.
Bước 7: Đăng nhập vào địa chỉ email đã đăng ký, mở email kích hoạt tài
khoản mà Hệ thống đã gửi  Nhấn vào đường dẫn kích hoạt tài khoản và
hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản.

Bước 8: Trong trường hợp kích hoạt thành công, Hệ thống hiển thị thông báo
tài khoản đã được kích hoạt thành công
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Lưu ý: Trong trường hợp Hệ thống thông báo tài khoản chưa kích hoạt thành
công, người nộp hồ sơ/người đăng ký cần tiếp tục đăng nhập như bình thường, nếu
vẫn chưa đăng nhập được, vui lòng liên hệ tới hotro@hanoiwork.vn hoặc
phongkdptdv@gmail.com để được hướng dẫn hoặc hỗ trợ.

2. Hướng dẫn tham gia phỏng vấn trực tuyến
2.1 Đối với doanh nghiệp:
Công cụ sử dụng để phỏng vấn: Microsoff Teams
1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Microsoft Teams:
Vào trang Microsoft để tải và cài đặt phần mềm Microsoft Teams theo đường
dẫn:
https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/microsoft-teams/group-chatsoftware
2. Các bước tham gia phỏng vấn
- Trước ngày phỏng vấn, hanoiwork gửi email thông báo cụ thể đường link,
thời gian phỏng vấn và danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn vào vị trí
tuyển dụng của doanh nghiệp.
- Trước khi phỏng vấn, Doanh nghiệp sẽ tham gia vào phòng phỏng vấn theo
đường link đã được gửi để bắt đầu cho cuộc phỏng vấn.
3. Yêu cầu khi tham gia phỏng vấn:
a. Buổi phỏng vấn sẽ được thực hiện trên ứng dụng Microsoft Teams, đề nghị
các ứng viên sẽ vào tham gia buổi phỏng vấn theo đường link được
hanoiwork gửi trước giờ phỏng vấn.
b. Thiết bị sử dụng cho buổi phỏng vấn: tốt nhất nên sử dụng máy tính (máy
tính bàn hoặc laptop) và đảm bảo micro, phone, camera hoạt động tốt và
đường truyền mạng cho buổi phỏng vấn cũng hoạt động tốt.
c. Chỉnh micro và webcam khi phỏng vấn:
- Kiểm tra và điều chỉnh micro cho phù hợp khi tham gia phỏng vấn:
Cách điều chỉnh micro:
Để thay đổi thiết đặt loa, micrô khi bạn đang tham gia buổi phỏng vấn,
hãy chọn Thêm tùy chọn
> Hiển thị thiết đặt thiết bị
trong điều
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khiển cuộc họp của bạn. Sau đó, chọn các tùy chọn loa, micrô cho phù
hợp để buổi phỏng vấn đạt hiệu quả cao.

- Kiểm tra webcam:
Kiểm tra webcam cho buổi phỏng vấn, đảm bảo Ứng viên có thể nhìn rõ các
thành viên của Doanh nghiệp tham gia phỏng vấn để buổi phỏng vấn diễn ra
đạt hiệu quả cao nhất.
2.2 Đối với ứng viên:
Công cụ sử dụng để phỏng vấn: Microsoff Teams
1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Microsoft Teams:
Vào trang Microsoft để tải và cài đặt phần mềm Microsoft Teams theo đường
dẫn:
https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/microsoft-teams/group-chatsoftware
2. Các bước tham gia phỏng vấn
- Các ứng viên xem danh sách, và lịch phỏng vấn dự kiến tại website
hanoiwork.vn
- Trước ngày phỏng vấn, hanoiwork gửi email thông báo cụ thể đường link,
thời gian phỏng vấn dự kiến và yêu cầu ứng viên chuẩn bị đầy đủ trang thiết
bị và chờ đến lượt gọi vào phòng phỏng vấn.
- Trước khi vào phỏng vấn, Hanoiwork sẽ liên hệ với ứng viên qua điện
thoại để yêu cầu vào phòng phỏng vấn theo đường link đã gửi.
3. Yêu cầu khi tham gia phỏng vấn:
1. Buổi phỏng vấn sẽ được thực hiện trên ứng dụng Microsoft Teams, đề nghị
các ứng viên sẽ vào tham gia buổi phỏng vấn theo đường link được
hanoiwork gửi trước giờ phỏng vấn.
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2. Thiết bị sử dụng cho buổi phỏng vấn: máy tính hoặc điện thoại smart phone
đảm bảo micro, phone, camera hoạt động tốt và đường truyền mạng cho buổi
phỏng vấn hoạt động tốt.
3. Đặt tên user khi tham gia phỏng vấn:
Đặt tên user khi tham gia vào phòng phỏng vấn bao gồm: STT_Họ và tên
Ví dụ: 14_Nguyễn Văn A
4. Chỉnh micro và webcam khi phỏng vấn:
- Kiểm tra và điều chỉnh micro cho phù hợp khi tham gia phỏng vấn:
Cách điều chỉnh micro:
Để thay đổi thiết đặt loa, micrô khi bạn đang tham gia buổi phỏng vấn,
hãy chọn Thêm tùy chọn
> Hiển thị thiết đặt thiết bị
trong điều
khiển cuộc họp của bạn. Sau đó, chọn các tùy chọn loa, micrô cho phù
hợp để buổi phỏng vấn đạt hiệu quả cao.

- Kiểm tra webcam:
Kiểm tra webcam cho buổi phỏng vấn, đảm bảo nhà tuyển dụng có thể nhìn rõ
được ứng viên trên webcam với tư thế ngồi thẳng thắn, tốt nhất ứng viên nên
để hình ảnh mình trên webcam như trong ảnh hướng dẫn sau:
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