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Bài viết là góc nhìn khách quan của VietnamWorks Learning kết hợp cùng
“Báo cáo về triển vọng nghề nghiệp và xu hướng kỹ năng tại Việt Nam giai
đoạn 2018 - 2022” và “Dự báo năm 2019 về thị trường tuyển dụng trực
tuyến” (thực hiện bởi VietnamWorks và HRInsider).

Chúng tôi phân tích các tin đăng tuyển và hồ sơ ứng tuyển trên
VietnamWorks.com trong thời gian 5 năm, từ 2014 đến 2018. Để dự báo sự
tăng trưởng về cung và cầu trong tương lai, chúng tôi căn cứ vào mức độ
tăng trưởng trung bình từ 2014 - 2018. Ngoài ra, chúng tôi tiến hành 2 cuộc
khảo sát riêng biệt vào tháng 9/2018 với hơn 400 nhà tuyển dụng và 900
người tìm việc để củng cố phân tích này. Số liệu sử dụng là kết quả phân tích
từ các tin đăng tuyển, hồ sơ ứng tuyển tại VietnamWorks cùng các khảo sát
dành cho nhà tuyển dụng và người tìm việc.

Bài viết tập trung làm sáng tỏ sự chênh lệch giữa yêu cầu từ nhà tuyển
dụng và thực tế nguồn cung nhân lực, từ đó hỗ trợ người lao động sự chuẩn
bị tốt nhất để đạt được công việc mơ ước.

GIỚI THIỆU

MỤC LỤC
1. Tổng quan thị trường tuyển dụng trực tuyến năm 2019
2. Xu hướng góc nhìn kỹ năng nghề nghiệp giữa nhà tuyển dụng và người

tìm việc
3. Kết luận



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUYỂN

DỤNG TRỰC TUYẾN NĂM2019

(*) Theo thống kê từ khảo sát nhà tuyển dụng của Vietnamworks tháng 9/2018

Dự báo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Dự báo nguồn cung nhân lực trực tuyến

78% người tìm việc nói rằng họ có nhu cầu thay
đổi công việc trong năm 2019 

74% nhà tuyển dụng nói rằng nhu cầu nhân lực
của họ sẽ tăng trong năm 2019 



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG TUYỂN DỤNG

TRỰC TUYẾN NĂM 2019

Nhóm ngành nghề được dự báo có nhu cầu cao nhất

Tài chính/Đầu tư

Bán hàng

Hành chính/Thư ký

Kế toán

Công nghệ thông tin

Marketing

Hành chính/Thư ký

Tài chính/Đầu tư

Bán hàng

Kế toán

Nhân sự

Marketing
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Có nguồn cung nhiều nhấtCó nhu cầu tuyển dụng cao nhất

Có 74% nhà tuyển dụng sẽ có nhu cầu nhân lực trong khi lại có tới 78% người tìm việc có nhu cầu thay đổi công việc.
Điều này cho tỉ lệ cạnh tranh trong các nhóm ngành sẽ có sự đẩy cao, người tìm việc cần chuẩn bị sẵn sàng trang bị cho mình

những kiến thức & kỹ năng tốt nhất cho bước thay đổi công việc trong sắp tới.
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XU HƯỚNG GÓC NHÌN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP
Trong bối cảnh 4.0 thị trường có những biến động nhất định, các nhà tuyển dụng thường sẽ có những phản ứng và xu
hướng trong việc tuyển dụng nhân tài cho công ty mình như sau

Trong bối cảnh thị trường lao động
có nhiều biến đổi, phần lớn nhà

tuyển dụng ưu tiên lựa chọn nguồn
nhân lực mới có kỹ năng phù hợp

với công nghệ mới.

Vậy, nhà tuyển dụng thường quan tâm đến
những nhóm kỹ năng nào khi họ đăng tuyển?
Và người tìm việc thường tự tin thể hiện
nhóm kỹ năng nào trong hồ sơ xin việc?



XU HƯỚNG GÓC NHÌN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP
BẢNG SO SÁNH KỸ NĂNG ĐƯỢC NHÀ TUYỂN DỤNG QUAN TÂM HÀNG ĐẦU SO VỚI KỸ 

NĂNG NGƯỜI TÌM VIỆC QUAN TÂM NHẤT
(tương ứng với 6 lĩnh vực có nhu cầu cao nhất năm 2019)

Kế toán Tài chính Kỹ năng tiếng Anh Kỹ năng thuế Kỹ năng kiểm toán

Kỹ năng tài chính và kế 
toán tổng hợp

Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng chăm sóc 

khách hàng

Tài chính/ 
Đầu Tư

Phát triển kinh doanh Chăm sóc khách hàng Kỹ năng tiếng Anh Kỹ năng Marketing
Kỹ năng tư vấn cho 

khách hàng

Kỹ năng bán hàng và 
chăm sóc khách hàng

Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng tư vấn Kỹ năng làm việc nhóm
Giao tiếp tốt và tinh 

thần chủ động học hỏi

Bán hàng

Kỹ năng quản lý hành 
chính

Kỹ năng tiếng Anh
Kỹ năng quản trị nhân 

sự
Chăm sóc khách hàng Kỹ năng phiên dịch

Kỹ năng giao tiếp 
Kỹ năng quản trị nhân 

sự
Kỹ năng làm việc nhóm

Sử dụng thành thạo 
Microsoft Office

Kỹ năng chăm sóc 
khách hàng

Hành
chính/Thư ký

Kỹ năng được nhà tuyển dụng quan tâm

Kỹ năng được người tìm việc quan tâm



XU HƯỚNG GÓC NHÌN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP
BẢNG SO SÁNH KỸ NĂNG ĐƯỢC NHÀ TUYỂN DỤNG QUAN TÂM HÀNG ĐẦU SO VỚI KỸ 

NĂNG NGƯỜI TÌM VIỆC QUAN  TÂM NHẤT
(tương ứng với 6 lĩnh vực có nhu cầu cao nhất năm 2019)

Kỹ năng kế toán Sử dụng tiếng Anh Kỹ năng thuế Kỹ năng kiểm toán
Kỹ năng quản lý tổng 

hợp

Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng giao tiếp

Kế Toán

Java PHP Tiếng Anh Javascript .Net

Java HTML & CSS Android C# / .NET Node.js

Công Nghệ
Thông Tin

Tư duy phát triển kinh 
doanh

Kỹ năng tiếng Anh
Kỹ năng Marketing kỹ 

thuật số 

Kỹ năng sử dụng các 
phương tiện truyền 

thông
Chăm sóc khách hàng

Kỹ năng quan hệ công 
chúng

Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng chăm sóc 

khách hàng

Marketing

Kỹ năng được nhà tuyển dụng quan tâm

Kỹ năng được người tìm việc quan tâm



ĐÚC KẾT
Có sự chênh lệch nhất định giữa nhu cầu nhà tuyển dụng và nguồn lao động thựctế.

Tiếng Anh vẫn là một tiêu chí quan trọng đối với các công ty trong hầu hết mọi 
lĩnh vực.

Nhà tuyển dụng luôn ưu tiên tìm kiếm ứng viên có kỹ năng chuyên môn đề cập
trong phần Mô tả công việc, trong khi người lao động thường chú ý việc thể hiện
kỹ năng mềm trong Hồ sơ ứng tuyển.

Các doanh nghiệp không chỉ yêu cầu người lao động có kỹ năng chuyên ngành,
mà còn phải có sự hiểu biết và kỹ năng ở lĩnh vực liên quan khác, nhằm mục
đích hỗ trợ tối đa cho hiệu quả công việc trong thời đại xu hướng mới.

Vì thế để nâng cao cơ hội tìm được việc làm phù hợp, người lao động cần chú ý
củng cố kiến thức chuyên ngành cũng như kiến thức ở các lĩnh vực liên quan
bằng các khóa học kỹ năng. VietnamWorks Learning cung cấp cho người lao
động các khóa học thuộc nhiều lĩnh vực tại learning.vietnamworks.com.

Trong khi đó, cũng như trên, phần lớn người lao động thường chỉ tập trung
việc thể hiện kỹ năng mềm sao cho ấn tượng trong Hồ sơ ứng tuyển.



KẾT LUẬN CHUNG

Để có được công việc mơ ước và ổn định, người lao động cần hiểu
được sự chênh lệch giữa nhu cầu tuyển dụng và thị trường, cập
nhật các xu hướng mới, từ đó tập trung phát triển bản thân để
phù hợp với xã hội đang biến đổi không ngừng

Có nhiều con đường để nâng cao kỹ năng, trong đó, việc học tập
trực tuyến (e-learning) vẫn là một phương pháp hiệu quả và tiện
dụng, được nhiều người lao động và nhà tuyển dụng lựachọn

VietnamWorks Learning ra đời với sứ mệnh hỗ trợ người lao động
đạt được công việc mơ ước bằng cách cung cấp các khóa học hữu
ích về kiến thức lẫn kỹ năng chuyên môn, giúp người lao động
nâng tầm bản thân và có sự chuẩn bị tốt nhất trên con đường xây
dựng sự nghiệp

Tham khảo các khóa học của  

VietnamWorks Learning tại  

learning.vietnamworks.com

https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport


CÁC KHÓA HỌC ĐỀ XUẤT –
TÀI CHÍNH/ĐẦU TƯ

Bùi ĐìnhSa

Nguyên lý kế toán chongười mới  

bắtđầu từ A-Z

Bùi ĐìnhSa

Học thực tế Kế toán thuế từ A-Z

Thiều KimCường

Kế toán thuế của doanh nghiệp

Thiều KimCường

Cẩm nang chứng từ kế toán

Thiều KimCường

Chinh phục các phần mềm kế  

toán

https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh-nguon-luc/nguyen-ly-ke-toan-cho-nguoi-moi-bat-dau-tu-a-z.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh-nguon-luc/nguyen-ly-ke-toan-cho-nguoi-moi-bat-dau-tu-a-z.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh/hoc-thuc-te-ke-toan-thue-tu-a-z.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh/hoc-thuc-te-ke-toan-thue-tu-a-z.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh-nguon-luc/ke-toan-thue-cua-doanh-nghiep.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh-nguon-luc/ke-toan-thue-cua-doanh-nghiep.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh-nguon-luc/cam-nang-chung-tu-ke-toan.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh-nguon-luc/cam-nang-chung-tu-ke-toan.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh-nguon-luc/chinh-phuc-cac-phan-mem-ke-toan.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh-nguon-luc/chinh-phuc-cac-phan-mem-ke-toan.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh-nguon-luc/nguyen-ly-ke-toan-cho-nguoi-moi-bat-dau-tu-a-z.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh/hoc-thuc-te-ke-toan-thue-tu-a-z.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh-nguon-luc/ke-toan-thue-cua-doanh-nghiep.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh-nguon-luc/cam-nang-chung-tu-ke-toan.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/tai-chinh-nguon-luc/chinh-phuc-cac-phan-mem-ke-toan.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Finance


CÁC KHÓA HỌC ĐỀ XUẤT -
BÁN HÀNG

Nguyễn BáDương

Telesales - Bán hàng qua điện  

thoại chuyên nghiệp

Nguyễn PhanAnh

Xây dựng chiến lược và kế  

hoạch khuyến  mại

Nguyễn PhanAnh

KOS (King Of Sales)

Nguyễn PhanAnh

Chiến lược và kinh nghiệm bán  

hàng

Nguyễn BáDương

Bí quyết xây dựng mối quan hệ  

trong Kinh Doanh

Nguyễn Hoàng KhắcHiếu

Kỹ năng phản biện & thuyết  phục

https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/kinh-doanh/telesales-ban-hang-qua-dien-thoai-chuyen-nghiep.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/kinh-doanh/telesales-ban-hang-qua-dien-thoai-chuyen-nghiep.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/kinh-doanh/xay-dung-chien-luoc-va-ke-hoach-khuyen-mai.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/kinh-doanh/xay-dung-chien-luoc-va-ke-hoach-khuyen-mai.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/kinh-doanh/chien-luoc-va-kinh-nghiem-ban-hang.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/kinh-doanh/chien-luoc-va-kinh-nghiem-ban-hang.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/kinh-doanh/bi-quyet-xay-dung-moi-quan-he-trong-kinh-doanh.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/kinh-doanh/bi-quyet-xay-dung-moi-quan-he-trong-kinh-doanh.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/ky-nang-cong-viec/ky-nang-phan-bien-va-thuyet-phuc.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/ky-nang-cong-viec/ky-nang-phan-bien-va-thuyet-phuc.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/kinh-doanh/telesales-ban-hang-qua-dien-thoai-chuyen-nghiep.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/kinh-doanh/xay-dung-chien-luoc-va-ke-hoach-khuyen-mai.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/kinh-doanh/king-of-sales-2018.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/kinh-doanh/chien-luoc-va-kinh-nghiem-ban-hang.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/kinh-doanh/bi-quyet-xay-dung-moi-quan-he-trong-kinh-doanh.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/ky-nang-cong-viec/ky-nang-phan-bien-va-thuyet-phuc.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Sale.Business


CÁC KHÓA HỌC ĐỀ XUẤT –
CÔNG NGHỆTHÔNGTIN

Nguyễn ĐứcViệt

Lập trình Backend vớiPHP/Mysql  

và Jquery

Lưu TrườngHải Lân

Lấy tin tự động, HTACCESS và 

làm  việc với AJAX trong PHP

Trần DuyThanh

Lập Trình Java trong 4 tuần

Lưu Trường HảiLân

Lập trình hướng đối tượng từ cơ  

bản đến nâng cao trong PHP

Lưu Trường HảiLân

TypeScript - ES6 (Javascript) qua  

dự án ShoppingCart

Trương MinhTuấn

Asp.NET MVC cho người mới bắt  

đầu

https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/cong-nghe-thong-tin/lap-trinh-backend-voi-php-mysql-va-jquery.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Technology
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/cong-nghe-thong-tin/lap-trinh-backend-voi-php-mysql-va-jquery.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Technology
https://learning.vietnamworks.com/khoa-hoc/cong-nghe-thong-tin/lap-trinh-java-trong-4-tuan.html?utm_source=VNWL.Site&utm_medium=VNWLUser_BDReport&utm_term=Technology
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CÁC KHÓA HỌC ĐỀ XUẤT –
HÀNH CHÍNH/THƯ KÝ

Nguyễn Hoàng KhắcHiếu

Kỹ năng phản biện & thuyết  phục

Nguyễn Hoàng KhắcHiếu

Kỹ năng giao tiếp thông minh và  

chuyên nghiệp

Nguyễn ĐứcViệt

Thành thạo tin học văn phòng từ  

A-Z

Bùi ĐìnhSa

Nghiệp vụ hành chính, kỹ năng

văn phòng và Quản lý nhân sự từ

A-Z

Nguyễn BáDương

Bí quyết quản trị nhân sự
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CÁC KHÓA HỌC ĐỀ XUẤT -
MARKETING

Vũ NgọcQuyền

Trọn bộ kiến thức – kinh nghiệm  

digital marketing đa kênh 4.0

Nguyễn PhanAnh

Google Adwords cơbản

Hồ NgọcCương

Facebook Marketing TừA-Z

Nguyễn PhanAnh

Lập kế hoạch Kinh Doanh &  

Marketing

Vũ Ngọc Quyền

Google ads kết hợp chatbot 

facebook - tối ưu phễu bán hàng 

cùng landing pages
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