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HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Hỏi: Làm thế nào để đăng Thông Tin Tuyển Dụng lên CareerBuilder.vn? 

Để đăng quảng cáo tuyển dụng bạn cần thực hiện theo 05 bước sau: 

Bước 1: Sau khi đăng nhập, click chọn “Đăng Tuyển Dụng” để soạn nội dung Thông tin 

đăng tuyển. 

Lưu ý: 

- Điền đầy đủ nội dung thông tin, đặc biệt là những thông tin có dấu sao (*) 

- Chức danh: Chỉ được nhập 01 vị trí, chức danh đăng tuyển 

- Cấp bậc: Lựa chọn 01 cấp bậc tương ứng với vị trí đăng tuyển 

- Ngành nghề: Có thể chọn tối đa 03 ngành nghề cho mỗi vị trí đăng tuyển 

 

Bước 2: Click vào nút  để lưu và hoàn tất Thông tin Tuyển Dụng vừa tạo. 

Hoặc click vào nút  để đăng thông tin tuyển dụng lên CareerBuilder.vn. 

 

Bước 3: Lựa chọn gói dịch vụ tương ứng và click vào  

Bạn có thể sử dụng dịch vụ cộng thêm khi đăng tuyển để thu hút nhiều ứng viên hơn, click 

vào dòng “ ” và chọn dịch vụ tương ứng 
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Bước 4: Xác nhận lại thông tin đăng tuyển một lần nữa, click vào nút  

Lưu ý:  Sau khi thực hiện xác nhận, chức danh của vị trí đăng tuyển không thể thay đổi. 

 

Bước 5: Bạn vào mục “Việc Làm Đang Đăng” để kiểm tra xem lại thông tin tuyển dụng đã 

đăng tuyển thành công. 
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Ngoài ra, bạn có thể đăng các Thông Tin Tuyển Dụng đã soạn thảo bằng cách: 

Bước 1: Vào mục “Quản Lý Đăng Tuyển”, chọn “Việc làm chờ đăng”. 

Bước 2: Click vào nút  hoặc click cột “Thao tác”, lựa chọn “Đăng tuyển” để đăng thông 

tin tuyển dụng đã soạn thảo. 

 

Hoặc 

 

 

 


