
BASE E-HIRING
Hệ thống quản trị tuyển dụng

ATS đầu tiên tại Việt Nam



Rất nhiều doanh nghiệp khi làm tuyển dụng đều phải đối mặt với những bài toán 
chung: vì sao ứng viên không nộp hồ sơ dù đã bỏ rất nhiều tiền quảng cáo, vì sao ứng 
viên không đến phỏng vấn dù đã hẹn lịch rất rõ ràng, vì sao ứng viên từ chối offer dù 
công việc cực kỳ hấp dẫn? 

Ứng viên trong kỷ nguyên công nghệ đang có cho mình nhiều thông tin và theo đó là 
nhiều sự lựa chọn hơn về công việc. Theo thống kê của Linkedin, hiện nay có khoảng 
75% ứng viên không có nhu cầu tìm việc, mà thay vào đó nhà tuyển dụng phải chủ 
động tìm đến họ. Một sự thật mà các doanh nghiệp phải đối mặt: Ứng viên, cũng 
giống như khách hàng của chúng ta, họ đang thay đổi hành trình tìm việc của mình 
và ngày càng phức tạp.

Tuyển dụng trở thành một bài toán cạnh tranh khốc liệt về việc: làm thế nào doanh 
nghiệp trở thành sự lựa chọn của ứng viên từ khi tìm việc, làm thế nào doanh nghiệp 
giữ được hứng thú của ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng, làm thế nào doanh 
nghiệp đánh giá được ứng viên chính xác để tìm được tiếng nói chung? 
 
Khi này, công tác tuyển dụng sẽ đòi hỏi sự liên quan của rất nhiều công cụ khác 
nhau: các website việc làm, trang tuyển dụng doanh nghiệp, excel lên kế hoạch, 
email và skype trong liên lạc, thẻ điểm đánh giá,... Với rất nhiều công cụ như vậy, hậu 
quả tất yếu là sự phân tán và thiếu thống nhất về mặt thông tin. Sẽ không dễ dàng gì 
để một nhà quản lý có thể nắm được hết tất cả những hoạt động tuyển dụng đang 
diễn ra để từ đó đưa ra các quyết định tối ưu. 

Đó là lúc doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của công nghệ. Một công nghệ duy nhất có thể 
giúp giải quyết tập trung và trọn vẹn tất cả công việc liên quan đến tuyển dụng. Một 
công nghệ để doanh nghiệp có thể nắm lại sự chủ động trong cách làm tuyển dụng, 
từ đó đưa tuyển dụng thực sự trở thành một lợi thế cạnh tranh.

LỜI NGỎ
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Trên thế giới, từ cách đây 10 năm, một công nghệ như vậy đã ra đời với tên là 
Applicant Tracking System (Hệ thống quản trị tuyển dụng), và nhanh chóng được 
áp dụng rộng rãi bởi cả các doanh nghiệp lớn nhỏ (60% SMEs, 98% doanh nghiệp 
thuộc top Fortune500). ATS không chỉ giúp gia tăng năng suất làm việc của nhân 
viên tuyển dụng qua các công nghệ số hóa, tự động hóa, mà quan trọng nhất, ATS 
giải quyết bài toán tuyển dụng một cách tập trung trên duy nhất một nền tảng. 

Với sự xuất hiện của ATS, toàn bộ tư duy về tuyển dụng được thay đổi. Tuyển dụng 
không còn là những công việc rời rạc được thực hiện một cách ngẫu nhiên chỉ để 
giải quyết tạm thời nhu cầu nhân sự, mà thực sự trở thành một câu chuyện mang 
tính chiến lược, có quy trình quản lý chặt chẽ, và sẵn sàng phục vụ cho sự phát 
triển bền vững của doanh nghiệp. 

Và lần đầu tiên, sau 10 năm, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận với 
công nghệ tiên tiến này ngay trong tầm tay, với sự ra đời của Hệ thống quản trị 
tuyển dụng ATS đầu tiên tại Việt Nam: Base E-hiring. 



BASE E-HIRING
GIỚI THIỆU 

Hệ thống quản trị tuyển dụng Base E-Hiring có đầy đủ các tính năng của một Applicant 
Tracking System tiêu chuẩn, tức là có khả năng hỗ trợ xử lý tất cả các công đoạn tuyển 
dụng dựa trên hành trình tìm việc của ứng viên (Candidates’ Journey).  

Hành trình tìm việc của ứng viên được xây dựng dựa trên ý tưởng cốt lõi là lấy ứng viên làm 
trung tâm của hoạt động tuyển dụng. Theo thống kê của Linkedin, khoảng 75% ứng viên 
không có nhu cầu tìm việc, mà thay vào đó nhà tuyển dụng phải chủ động tìm đến họ. 
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Passive
(Bị động)

Attract & Source
(Thu hút & Tạo nguồn)

Convert
(Chuyển đổi)

Close
(Thuyết phục)

Delight
(Truyền miệng)

Lead
(Tìm việc)

Nhận thức Cân nhắc Quyết định

Candidate
(Ứng viên)

Employee
(Nhân viên)

Promoter
(Đại sứ)



CÁC TÍNH NĂNG CỦA 
BASE E-HIRING



QUẢN LÝ DỮ LIỆU ỨNG VIÊN
TẬP TRUNG TRÊN MỘT NỀN TẢNG1

Kết nối với các mạng việc làm 
(vietnamworks, itviec, timviecn-
hanh, jobstreet,...) và website 
Doanh nghiệp để nhận ứng viên tự 
động khi có ứng tuyển mới
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Lưu lại toàn bộ lịch sử các vòng đời ứng tuyển của 
ứng viên: Nguồn, Thời gian, Kết quả, Ghi chú,...

Phân loại ứng viên theo từng thư mục (Talent 
Pools) để quản lý và tìm kiếm dễ dàng.
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Cập nhật trạng thái và tiến độ theo thời gian thực của từng 
vị trí theo Hiring Pipeline và Dashboard

2. QUẢN LÝ TRẠNG THÁI VÀ QUY TRÌNH CỦA TỪNG VỊ TRÍ 
TUYỂN DỤNG

QUẢN LÝ TRẠNG THÁI VÀ QUY TRÌNH
CỦA TỪNG VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG2

Xây dựng quy trình tuyển dụng cho từng vị trí 
khoa học và hệ thống

Cập nhật trạng thái và tiến độ theo thời gian 
thực của từng vị trí theo Hiring Pipeline và 
Dashboard

Cài đặt email cá nhân hóa tự động theo từng 
bước trong quy trình (Email trả lời ứng viên ứng 
tuyển, email mời phỏng vấn, email mời làm việc, 
email từ chối)

Dễ dàng cập nhật trạng thái của một hoặc 
nhiều ứng viên
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Đánh giá ứng viên tại mỗi vị trí tuyển dụng theo 
từng tiêu chí đánh giá

Cài đặt bảng tiêu chí đánh giá cho từng vị trí tuyển 
dụng

Tính toán kết quả đánh giá trung bình của Bộ phận 
tuyển dụng và thành viên phỏng vấn

Xem xét độ phù hợp của ứng viên với yêu cầu của 
công ty và đưa ra quyết định

ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN 
THEO THẺ ĐIỂM (SCORECARD)3
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QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
PHỎNG VẤN4



Phỏng vấn với ứng viên trực tuyến ngay trên hệ thống mà 
không cần cài đặt bất kì ứng dụng nào

Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn mẫu cho từng vị trí tuyển dụng

Ghi chú, đánh giá trực tiếp trên giao diện phỏng vấn

Hẹn lịch và quản lý lịch phỏng vấn trực tiếp trên phần mềm



Trao đổi, thảo luận, đánh giá ứng viên trên hệ 
thống

Chia sẻ ứng viên dễ dàng với các thành viên 
trong công ty

Sử dụng đa nền tảng trên nhiều thiết bị máy tính, 
điện thoại, máy tính bảng

CỘNG TÁC 
TUYỂN DỤNG DỄ DÀNG5

Nhận thông báo tự động về các cập nhật mới 
theo thời gian thực 

CỘNG TÁC 
TUYỂN DỤNG DỄ DÀNG5
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Base E-Hiring cung cấp 6 mẫu website tuyển 
dụng phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp, 
góp phần nâng cao thương hiệu tuyển dụng. 

XÂY DỰNG WEBSITE 
TUYỂN DỤNG CHUYÊN NGHIỆP6





CỘNG TÁC 
TUYỂN DỤNG DỄ DÀNG5 PHÂN QUYỀN QUẢN LÝ 

TUYỂN DỤNG CHẶT CHẼ7
Base E-Hiring vừa thúc đẩy quá trình cộng tác, 
vừa đảm bảo tính bảo mật thông tin nội bộ với 
nhiều vai trò cùng các quyền hạn khác nhau trên 
hệ thống.

HR Manager
HR Executive/Recruiter
Hiring Manager/Line Manager



CỘNG TÁC 
TUYỂN DỤNG DỄ DÀNG



BÁO CÁO TỰ ĐỘNG 
TRỰC QUAN & ĐA DẠNG8

Báo cáo về 
độ hiệu quả 
và ROI của 
từng kênh 
tuyển dụng

Báo cáo về 
tổng quan 
chiến dịch/vị 
trí tuyển dụng



Báo cáo về các 
tỷ lệ chuyển đổi 
theo từng bước 
trong quy trình 

tuyển dụng

Dữ liệu được mô tả trực quan và 
được cập nhật theo thời gian thực

BÁO CÁO TỰ ĐỘNG 
TRỰC QUAN & ĐA DẠNG



NỀN TẢNG MỞ TẠO RA HỆ SINH THÁI
TUYỂN DỤNG TOÀN DIỆN 9

Điểm đặc biệt của Base E-Hiring so với các công cụ truyền thống là khả 
năng liên kết không giới hạn với mọi ứng dụng khác để tạo thành một hệ 
sinh thái giải quyết trọn vẹn và triệt để hoạt động tuyển dụng trong doanh 
nghiệp.



Giải pháp giới thiệu ứng 
viên tài năng từ nội bộ

Tracking tự động người 
giới thiệu

Thông báo điểm và tiền 
thưởng tới người giới thiệu 
theo thời gian thực

Tổng hợp và báo cáo 
chính xác hiệu quả referral

BASE REFERRAL
Giải pháp kiểm tra và thi đầu vào

Tùy chỉnh thiết kế bộ câu hỏi

Hệ thống làm bài thi trực 
tuyến cho ứng viên

Tự động trả kết quả về thông 
tin ứng viên trên hệ thống 
Base E-hiring

BASE TEST CENTER
Thư viện tài liệu, kiến thức và kinh 
nghiệm cho tuyển dụng nhân sự 
Talent.vn

Mẫu mô tả công việc, câu hỏi 
phỏng vấn, bộ năng lực liên 
quan cho hơn 80 vị trí

Kiến thức chuyên môn toàn 
diện xoay quanh hoạt động 
quản trị nhân tài: tuyển 
dụng-đào tạo-đánh giá-giữ chân

Hệ thống ebooks và kết quả 
khảo sát giá trị

KNOWLEDGE HUB



SỰ KHÁC BIỆT CỦA 
BASE E-HIRING



Công nghệ không chỉ là công cụ, mà nếu được áp dụng đúng và triển khai 
quyết liệt, còn góp phần thay đổi tư duy và văn hóa làm việc của doanh nghiệp. 

Với hệ thống quản trị tuyển dụng Base E-hiring, chúng tôi mong muốn tạo nên 
một văn hóa tuyển dụng mới: Tuyển dụng trở thành nhiệm vụ của từng thành 

viên trong doanh nghiệp.

Các thành viên cùng tham gia 
vào quá trình lên kế hoạch và 
xác định tiêu chí tuyển dụng

Các thành viên cùng tham gia 
vào quá trình tuyển chọn và ra 

quyết định

Các thành viên đều đóng góp 
vào quá trình quảng bá hoạt 
động tuyển dụng của công ty



KHÁCH HÀNG 
CỦA CHÚNG TÔI

Recruiting/Marketing Agency

Thương mai điện tử - Logistic



Base E-hiring đã đồng hành cùng gần 200 Doanh Nghiệp tiên phong trên 
nhiều lĩnh vực khác nhau 

Sản xuất - Viễn thông

Bất động sản

Recruiting/Marketing Agency

Giáo dục

F&B - Retail

Thương mai điện tử - Logistic

Công nghệ - Digital

Tài chính - Ngân hàng



CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG CỦA 

BASE E-HIRING



VietCredit và bài toán gia tăng nhân sự nóng +1000 nhân viên/năm 

"Thị trường lao động ngành tài chính tiêu dùng cạnh 

tranh cao về đội ngũ nhân viên tư vấn tài chính, trong 

khi thương hiệu tuyển dụng VietCredit vẫn còn rất mới. 

Thách thức của chúng tôi gặp phải là tạo nguồn, đánh 

giá ngay tức thời hiệu quả từng nguồn để kịp thời thay 

đổi, trong khi đó, hàng ngày vẫn phải xử lý hồ sơ ứng 

viên lớn. Nền tảng công nghệ Base E-hiring mà Viet-

Credit đang sử dụng giúp chúng tôi giải quyết 3 vấn đề 

chính: tạo và quản lý nguồn ứng viên hiệu quả – xây 

dựng thương hiệu tuyển dụng chuyên nghiệp – tự động 

hóa quy trình tuyển dụng.”

Trong 4 tháng có hơn 

16000 ứng viên 

tương tác trên phần 

mềm, 350 ứng viên 

được tuyển dụng 

chính thức Thời gian 

phản hồi ứng viên 

được rút ngắn Tinh 

gọn quy trình tuyển 

dụng Tiết kiệm đáng 

kể thời gian cho công 

việc admin để tập 

trung nâng cao chất 

lượng tuyển dụng



"The Coffee House đạt mốc 100 cửa hàng trên 6 tỉnh thành tại 
Việt Nam vào tháng 7 năm 2018 sau 4 năm ra mắt. Tốc độ tăng 
trưởng thần tốc tạo áp lực cho việc tuyển và sàng lọc ứng viên 
cho tất cả các cửa hàng. Bắt để phù hợp với văn hóa và đáp 
ứng được quy trình dịch vụ của The Coffee House 

Nền tảng công nghệ Base E-hiring đã giúp The Coffee House 
xây dựng thương hiệu hình ảnh thông qua Website: Tuyen 
ung.thecoffeehouse.com đồng thời cung cấp một hệ thống 
quản trị tuyển dụng để chuẩn hóa và tốc độ hóa quy trình.



Base E-hiring mong muốn đem lại cơ hội tiếp cận dễ dàng nhất cho mọi loại hình
doanh nghiệp với mức chi phí hợp lý

BẢNG GIÁ

VND/Tháng

Basic Plan

850,000

Thanh toán tối thiểu 12 tháng 
5GB dung lượng dữ liệu 

Hỗ trợ trong giờ hành chính
Sử dụng tối đa 5 tài khoản

Lưu trữ 3,000 hồ sơ ứng viên
Cập nhật phần mềm miễn phí

Đã bao gồm dịch vụ của gói Advanced Plan
Số lượng hồ sơ và tài khoản lớn

API tích hợp với các ứng dụng khác 
Hỗ trợ 24/07 trong 3 tháng đầu
Cập nhật phần mềm miễn phí

VND/Tháng

Business Plan

2,490,000

Thanh toán tối thiểu 12 tháng
15GB Dung lượng dữ liệu

Hỗ trợ 24/7 trong 03 tháng đầu
Sử dụng tối đa 20 tài khoản

Lưu trữ 10,000 hồ sơ ứng viên
06 mẫu Website tuyển dụng

Cập nhật phần mềm miễn phí
Base Test Center

Advanced Plan

VND/Tháng5,250,000

Thanh toán tối thiểu 12 tháng
 30GB Dung lượng dữ liệu

Hỗ trợ 24/7 trong 03 tháng đầu
Sử dụng cho tối đa 60 tài khoản
Lưu trữ 50,000 hồ sơ ứng viên

Cập nhật phần mềm miễn phí
Base Test Center

Base Referral

06 mẫu Website tuyển dụng

Enterprise Plan

 

Liên hệ để biết thêm chi tiết

Báo giá cuối cùng xem chi tiết tại: 
https://base.vn/hiring/pricing



Trụ sở chính Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Autumn, Gold Season, số 
47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Contact@base.vn
(+84) 24 2244 1313

Email:
Hotline:

Cơ sở Hồ Chí Minh

Địa chỉ: T6, 90 Trần Đình Xu, 
Quận 1, TP. HCM
Contact@base.vn
(+84) 896 69 1313

Email:
Hotline:

Cơ sở Singapore

Địa chỉ: 20A Tanjong Pagar Road, 
Singapore 088443
Contact@base.vn
(+84) 896 69 1313

Email:
Hotline:

BASE E-HIRING
Hệ thống quản trị tuyển dụng

ATS đầu tiên tại Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BASE ENTERPRISE


