CLB PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - HUC
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
Năm 2016, nhận thấy cần có môi trường để sinh viên có thể tiếp cận nhiều hơn với
lĩnh vực Nhân sự, cùng với mong muốn đưa ngành Nhân sự ngày một phát triển hơn,
chúng tôi đã nảy ra ý tưởng thành lập Câu lạc bộ Phát triển Nguồn nhân lực (Viết tắt là
HUC – Human Club).

HUC là Câu lạc bộ đầu tiên và duy nhất tại trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2 lấy
định hướng hoạt động là mảng Nhân sự. Sứ mệnh của HUC là cầu nối giữa sinh viên với
doanh nghiệp và kiến thức trong ngành Nhân sự, giúp sinh viên có định hướng rõ ràng
trong tương lai.
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II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tính đến thời điểm hiện tại, HUC đã trải qua 05 thế hệ với hơn 100 thành viên từ
nhiều ngành học khác nhau của Trường Đại học Ngoại thương. Cơ cấu câu lạc bộ được
chia thành 5 Ban chính. Trong đó, Executive Board (Ban Điều hành) quản lý toàn bộ
hoạt động của Câu lạc bộ. Dưới Ban điều hành là 4 phân Ban:
+ Ban Project Development (Phát triển Dự án): Lên nội dung và kế hoạch cho các
sự kiện đối ngoại của Câu lạc bộ.
+ Ban Marketing (Truyền thông Kỹ thuật): Quản lý mọi hoạt động truyền thông
và duy trì hình ảnh Câu lạc bộở các kênh Online và Offline.
+ Ban Human Resources (Nhân sự): Lên kế hoạch cho các hoạt động nội bộ,
chuỗi training, bonding cho thành viên cũng như phân công nhân sự trong các sự kiện đối
ngoại.
+ Ban Finance & External Relations (Tài chính Đối ngoại): Quản lý hoạt động tài
chính của Câu lạc bộ và xây dựng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp tài trợ cho
chương trình đối ngoại.
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III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
Hoạt động câu lạc bộ chủ yếu được chia làm 2 mảng chính là các chương trình nội
bộ và các chương trình hướng ra bên ngoài:
+ Chương trình nội bộ: Tổ chức training nhỏ hàng tháng về cách làm việc cho các
thành viên ởtừng ban khác nhau và các buổi training về lĩnh vực Nhân sự chung cho toàn
câu lạc bộ, chương trình này thường xuyên mời diễn giả có kinh nghiệm trong lĩnh vực
Nhân sự về truyền đạt kinh nghiệm.
+ Chương trình bên ngoài: Câu lạc bộ đã và đang tổ chức nhiều chương trình, sự
kiện mang lại giá trị thực tiễn cho sinh viên. Tiêu biểu trong số đó như các Talkshow
Marketing - Sales dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng, Workshop Khi nhân sự nằm ngoài
nhân sự, Workshop InterRead: Read mind to Get hired, Networking Series Văn hóa
doanh nghiệp, Chuỗi Livestream Sinh viên Ngoại thương chinh phục kinh tế 4.0. Trong
đó nổi bật nhất là cuộc thi về Nhân sự quy mô toàn thành mang tên HR Expert đã tổ chức
thành công 3 mùa và đang quay trở lại với mùa thứ 4.
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Với sứ mệnh “ươm mầm - khai phá - kết nối”, HR Expert là sân chơi bổ ích cho
những bạn sinh viên đang quan tâm đến ngành Nhân sự nhằm giúp các tiềm năng của
ngành có thêm trải nghiệm và kiến thức thực tiễn ngoài các giờ học trường lớp. Bên cạnh
đó, đây cũng là bước chạy đà hoàn hảo đối với bất kỳ sinh viên nào mong muốn theo
đuổi sự nghiệp Nhân sự trong tương lai.

Tất cả các thành viên trong từng nhiệm kỳ đều đã hoàn thành tốt vai trò của mình,
không ngừng vun đắp những nền tảng cho các thế hệ tiếp theo. HUC tin tưởng rằng trong
tương lai, với một hướng đi đúng đắn và rõ ràng, Câu lạc bộ Phát triển Nguồn nhân lực

5
sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho các bạn trẻ, là một câu bộ lớn mạnh trong lĩnh vực
Nhân sự.
IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ngô Ngọc Thế - Chủ nhiệm
SĐT: 0968721237
Email: thengo.huc@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/ngcthe2512

