
 

 

  

 

 

 

CALLSTARS được thành lập từ năm 2003, sau nhiều năm có mặt trên thị trường, CALLSTARS là 

doanh nghiệp hàng đầu cung cấp về dịch vụ Nhân sự, BPO tại Việt Nam, với hơn 500 nhân viên. 

Lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi là cung cấp dịch vụ, giải pháp nhân lực cho các doanh 

nghiệp trên phạm vi toàn quốc. 

Chúng tôi hiểu được rằng, tât cả doanh nghiệp đều mong muốn có những nhân viên hoàn hảo, gắn 

bó và cống hiến sức lực lâu dài cho doanh nghiệp. Vì thế, chúng tôi mong muốn dịch vụ cung ứng 

nhân lực của CALLSTARS sẽ là cầu nối quan trọng gắn kết bền chặt giữa doanh nghiệp và các ứng 

viên. 

Với quy mô về nhân lực, giải pháp hoàn chỉnh và kinh nghiệm trong triển khai các dự án thuê ngoài 

nhân sự (Insourcing) chúng tôi nhân thấy dịch vụ cung ứng nhân lực rất phù hợp và sẽ mang lại giá 

trị cho Quý công ty với độ tin cậy và hiệu quả cao nhất. 

CALLSTARS was founded in 2003, after many years of presence in the market, CALLSTARS is a 

leading company providing HR services, BPO (Business Process Outsourcing) in VIETNAM, Over 

500 employees. The main fields of activity of CALLSTARS are providing services and solutions for 

enterprise workforce on anational scale. 

We understand that all businesses are keen to have an excellent staff, adherence and long-term 

effort devoted to the business. There fore, we wish HR supply services of CALLSTARS will be an 

important bridge which connect business and candidates with the size of the work force, the complete solution and experience in implement-ing 

Insourcing we find that supply services is appropriate and will bring value to your company with reliables and highest efficiency 
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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ 
ỐTẦM NHÌN / VISION

Bằng những chiến lược và hướng đi khác biệt so 
với thị trường. CALLSTARS mong muốn trở 
thành điểm đến tin cậy và gắn bó đối với các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước tại thị trường 
Việt Nam

By the strategy and diferent direction from the 

market, CALLSTARS desire to become reliable 

and eassy to stick to domestic and foreign 

enterprises in Vietnam market

CALLSTARS là điểm đến mà ở đó: 

Doanh nghiệp tìm kiếm được nhân sự phù hợp

Ứng viên tìm được điểm tựa để phát huy hết năng 
lực bản thân

CALLSTARS is destination in which: 

Enterprise can meet appropriate personnel

Candidates have their fulcrum to unleash their 

capabilities

SỨ MỆNH / MISSION

Nghiên cứu và phát triển 
những giải pháp nhân sự và 
tuyển dụng thông minh, toàn 

diện nhằm kết nối nhanh chóng 
và hiệu quả nhu cầu tuyển 
dụng của doanh nghiệp với các 
ứng viên tiềm năng

Research and develop 

intelligent, comprehensive 

human resour cessolu-tions 

and recruitment to connect 

recruitment needs of 

companies with potential 

candidates promptly and 

effectively.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI/ CORE VALUES

Với khát vọng trở thành đối tác chiến lược không 
thể thiếu của mọi doanh nghiệp cả trong và ngoài 
nước, Chúng tôi luôn khuyến khích nhân viên phát 
triển và thể hiện tài năng ở mức độ cao nhất dựa 
trên bày giá trị cốt lõi

With an aspiration to become an indispensable 

strategic partner of both domestic and foreign 

enterprises, we always encourage employee to 

develop and perform their talent at the highest 

level based on seven core values:

Đơn giản S Simplicity

Khác biệt U Unique

Sáng tạo C Creativity

Cam Kết C Commitment

Đạo Đức E Ethical

Ổn định S Stability



 

 

 

Lắng nghe và thảo luận để 
hiểu rõ nhu cầu

Listens and discuss to clearly 

understand the client’s needs

Đề xuất giải pháp tối ưu để 
khách hàng lựa chọn

Provide the best solution 

options for client to consider

Triển khai với sự phối hợp 
chặt chẽ của khách hàng

Deploy with the close 

combination of the client

Đồng hành cùng khách hàng 
tới kết quả cuối cùng

Accompany with the client to 

the final result

1 2 3 4
STEP

BƯỚC

 

 

 Cung cấp giải pháp Contact Center / Contact Center Solutions 

 Cung ứng nhân lực / Human resoure supplying 

 Đào tạo Telemarketing/ Telesales 

 Công nghệ thông tin & Viễn thông / IT & Telecom 

 Ngân hàng và dịch vụ tài chính / Banking & Financial Services 

 Truyền thông và Quảng cáo / Media and Advertising 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC 

CUNG ỨNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 



 

 

Thuê ngoài Contact Center 

Contact Center là sự kết hợp một cách hệ thống các phương thức tương tác, từ 

gọi điện thoại, SMS (tin nhắn ngắn), MMS (tin nhắn đa phương tiện), email, 

website đến đối thoại trực tiếp và cả thư tay giữa doanh nghiệp và khách hàng. 

Ưu điểm của dịch vụ thuê ngoài Contact Center : 

 Giảm thiểu nguồn lực của doanh nghiệp cho hoạt động CSKH/Telesale. 

 Hiệu quả CSKH cao hơn, do các đơn vị thuê ngoài có đội ngũ nhân viên 
CSKH/Telesale chuyên nghiệp hơn, được đào tạo bài bản hơn. 

Mô tả dịch vụ cung ứng từ Callstars: 

 Dịch vụ CSKH, Lễ tân, tiếp nhận và xử lý cuộc gọi, tư vấn giải đáp thắc 

mắc từ khách hàng. 

 Dịch vụ gọi ra hỗ trợ bán hàng, nhận đơn hàng, khảo sát, tiếp thị thị 
trường, Bảo hiểm.  

 Tiếp nhận và trả lời Email, Web chat. 

Cam kết chất lượng cung ứng từ Callstars: 

 Với kinh nghiệm nhiều năm trong thị trường cung ứng Contact center, 

hiện đang là đối tác cung ứng DV tốt nhất của nhà mạng Mobifone, 

Viettel, Vinafone,… 

 Với diện tích mặt bằng rộng lớn (~2400m2), cùng hệ thống cơ sở hạ 

tầng/trang thiết bị sẵn có, Callstars sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của 

khách hàng từ 1 đến >100 bàn (seat) trong thời gian nhanh nhất. 

 Đội ngũ Back Office (Trưởng ca điều hành, Giám sát, Đào tạo, Kỹ thuật) giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành tổng đài. 
 Đội ngũ nhân viên CSKH/Telesale với thâm niên làm việc ≥ 1 năm kinh nghiệm, được đào tạo kỹ năng giải đáp cùng với chuyên môn nghiệp 

vụ cao, có hiệu suất tiếp nhận cuộc gọi từ 140 cuộc đến >200 cuộc gọi/ca trực. 

 Callstars sẽ mang đến cho doanh nghiệp chất lượng cung ứng tốt nhất theo thang điểm đánh giá KPIs đã cam kết. 

 

 



 

 

The Contact Center Outsourcing 

The Contact Center is a systematic combination 

of interactive modes, from phone calls, SMS short 

messages, MMS, email, website to face-to-face 

conversations, and handwriting between business and 

customers. 

Advantages of Contact Center outsourcing: 

 Reduce business resources for Customer care 

activities / Telesale. 

 The more professional, well training 

outsourcing staff, the higher efficcency of 

Customer care. 

Description of services provided from Callstars: 

 Customer care, reception, call receiving  and 

handling, customer ‘s service consultant. 

 Call-out service supports sales, orders, 

surveys, marketing, insurance. 

 Receive and reply to Email, Web chat. 

Commitment to quality supply from Callstars: 

 With many years experience of supplying Contact Center in the market, we are the best qualified services for Mobifone, Viettel and Vinafone. 

 With the large space area (~2400m2), and available equipment/infrastructure system, Callstars is prepared to satistfy with every needs of 

customers from 1 to 100 seats in the shortest time. 

 The back office team (Operations Manager, Supervisor, Trainer, Technician) has extensive experience of managing the operator. 

 Customer Care and Telesale staffs with seniority of more than 1 year, trained in solving skills with high professional proficient, they are 

capable of receiving the incoming calls  from 140 to 200 per shift. 

 Callstars will provide the best quality supplier on a KPIs-committed scale. 



 

 

Cung ứng nhân lực   

Khi các doanh nghiệp cần: 

 Một hoặc vài trăm nhân viên chỉ làm việc trong 1 khoảng 

thời gian nhất định. 

 Nguồn nhân lực có kinh nghiệm, được đào tạo kỹ năng và 
chuyên môn. 

 Tiết kiệm thời gian và chi phí tuyển dụng/đào tạo cũng như 
chi phí quản lý. 

Callstars nắm bắt được những nhu cầu trên của doanh nghiệp và từ 

đó mang đến cho các doanh nghiệp nguồn nhân lực làm việc 

chuyên nghiệp, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nhân sự của doanh 

nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất làm việc mà không tăng 
chi phí lương cho nhân sự. 

Với khả năng có thể cung ứng nguồn nhân lực > 50 người/tháng, 

Callstars sẽ đáp ứng được nhu cầu về số lượng nhân sự cần có của 

các doanh nghiệp trong thời gian nhanh nhất.  

Human resource supplying 

When businesses need: 

 One or  hundreds off employees work only for  certain amount of time. 

 Experienced human resources, skills and speciality training. 

 Save time and costs for recruiting / training as well as management costs. 

Callstars Company seizes the needs of business above and from that time, we bring the business with pro human, supplying the needs of using 

personnel of businesses, help those increase productivity but it does not increase the salary for employees. 

Callstars have the capability of supplying human resources more than 50 people per month, the company will satistfy the businesses with 

appropiate quantities of human resources in the shortest time. 

 

 



 

 

 

Telemarketing/Telesale 

Telemarketing giúp doanh nghiệp tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, 
nắm được đặc điểm, nhu cầu của khách 

hàng dựa trên cơ chế đáp ứng tình hình 

thực tế của doanh nghiệp. 

Telemarketing giúp doanh nghiệp tạo 

ra các tương tác với khách hàng. 

Telesales là một trong những giải 

pháp bán hàng hiệu quả, giúp doanh 

nghiệp tiếp cận trực tiếp khách hàng 

với số lượng lớn với chi phí hợp lý. 

Đội ngũ Telemarketing/Telesales 

của Callstars được đào tạo chuyên môn 

về các kỹ năng: 

 Giao tiếp 

 Khai thác thông tin. 

 Kiểm soát cảm xúc 

 Tư vấn sản phẩm. 

 Thuyết phục Khách hàng 

Sẽ giúp gắn kết khách hàng và sản phẩm của Doanh nghiệp, gia 

tăng hiệu quả các nguồn khách hàng tiềm năng. 

Ngoài ra Callstars còn cung ứng đội ngũ Điều tra nghiên cứu thị 
trường, giúp các doanh nghiệp nắm bắt nhanh nhất và chính xác nhất 

về nhu cầu của khách hàng trên thị trường sản phẩm mà Doanh nghiệp 

đang kinh doanh. 

 

 

Telemarketing/Telesale 

Telemarketing helps businesses find potential customers, seize the 

characteristics and the needs of customers based 

on the structure to meet the actual situation of 

the business. Telemarketing helps businesses 

create the interactions with customers. 

Telesales is one of the effective sales 

solutions, helping businesses directly approach 

customers in large quantities at a favourable 

cost. 

Callstars' Telemarketing / Telesales team is 

trained in the following skills: 

 Communication 

 Exploit information. 

 Control emotion 

 Products Consulting. 

 Persuade the Customer 

   From those above, it will help to connect 

customers with products of the business, increase the efficiency of the 

source of potential customers. 

In addition, Callstars also provides a team of investigating  and 

researching into the market, helping businesses to seize the fastest and 

most accurately of the needs of customers in the product market that 

businesses are doing business. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG 


