Bắt Đầu Kế Hoạch Phát Triển
Tổng quan
Một Kế hoạch Phát triển (Development Plan) sẽ giúp quý vị xác định nguyện vọng nghề nghiệp và thiết lập
các mục tiêu phát triển với các bước hành động và ngày hoàn thành mục tiêu để giúp quý vị tập trung vào
nguyện vọng nghề nghiệp trong ngắn hạn và cả dài hạn của mình. Phần hỗ trợ công việc này sẽ hướng dẫn
quý vị bắt đầu kế hoạch phát triển và có buổi trò chuyện về nghề nghiệp với cấp lãnh đạo của mình.
Ai sẽ làm việc này: Nhân viên bắt đầu quy trình. HRBP và người quản lý của nhân viên cũng sẽ hoàn thành
các bước trong quy trình.
Bước 1:
Chọn nhiệm vụ Nhân Tài và Hiệu suất (Talent
and Performance) trong Workday của quý vị.

Bước 2:
Dưới menu Thông tin Phát triển của Tôi (My
Development), chọn Bắt Đầu Kế Hoạch Phát
Triển (Start Development Plan).

Bước 3:
Từ menu thả xuống, hãy chọn mẫu đánh giá
Kế hoạch Phát triển (Development Plan).
Bước 4:
Nhập ngày hôm nay cho cả hai mục Ngày Bắt
Đầu Giai Đoạn (Period Start Date) và Ngày
Kết Thúc Giai Đoạn (Period End Date). Các
mục tiêu phát triển của quý vị sẽ có ngày cụ
thể kèm theo. Bằng cách nhập ngày hiện tại
vào đây, quý vị sẽ có thể linh hoạt tạo một kế
hoạch phát triển mới sau này nếu cần thiết.
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Bước 5:
Nhấn Gửi Đi (Submit).

Bước 6:
Chọn Mở (Open) để cập nhật và bổ sung
thông tin vào Kế Hoạch Phát Triển của quý vị.

Nếu trước đây quý vị đã chia sẻ nguyện vọng
nghề nghiệp của mình và khả năng sẵn sàng đi
công tác hoặc tái bố trí, thông tin đó sẽ được
điền trước trong phần này.
Bước 7:
Nếu quý vị muốn cập nhật hoặc bổ sung Sở
Thích Nghề Nghiệp hoặc Đam Mê Nghề
Nghiệp của mình, hãy nhấp vào biểu tượng bút
chì ở bên phải của phần đó.
Bước 8:
Để bổ sung hoặc chỉnh sửa Đam Mê Công
Việc của quý vị, hãy nhấp vào biểu tượng bút
chì ở bên phải của phần đó.
Quý vị có thể
tìm kiếm và lựa chọn các mô tả việc làm tại
CoorsTek tỏ ra hấp dẫn cho các cơ hội phát
triển trong tương lai của quý vị.
Bước 9:
Để bổ sung hoặc chỉnh sửa Sở Thích Di
Chuyển của quý vị, hãy nhấp vào biểu tượng
bút chì
ở bên phải của phần đó.
Bước 10:
Để bổ sung hoặc chỉnh sửa Sở Thích Tái Bố
Trí của quý vị, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì
ở bên phải của phần đó.
Khi quý vị đã hoàn thành mỗi phần, hãy nhấp
vào dấu kiểm để lưu phần đó.
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Bước 11:
Nhấp vào Tiếp theo (Next) để sang phần tiếp
theo.
Mọi Mục Tiêu Phát Triển đang có hiệu lực mà
quý vị đã nhập trong hồ sơ Workday của mình
sẽ được điền vào.
Bước 12:
Đối với các mục tiêu được điền trước, hãy
nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa
hoặc dấu X để xóa khỏi biểu mẫu.
Bước 13:
Để thêm các Mục Tiêu Phát Triển bổ sung, hãy
nhấp vào nút Thêm (Add).

Bước 14:
Thêm Mục Tiêu Phát Triển (Development
Objective) của quý vị. Phần Thông Tin Bổ
Sung (Additional Information) có thể được
sử dụng để trình bày chi tiết về mục tiêu của
quý vị.
Bước 15:
Chọn Danh Mục Mục Phát Triển (Development
Item Category) thích hợp từ danh sách thả
xuống.
Bước 16:
Thêm ngày bắt đầu và ngày hoàn thành dự
kiến cho mục tiêu này. Nếu cần sửa đổi ngày
sau khi kế hoạch được gửi, quý vị có thể thực
hiện thông qua nhiệm vụ Nhân Tài và Hiệu
suất (Talent and Performance) của mình.
Bước 17:
Chọn trạng thái hiện tại cho mục tiêu phát triển.
Bước 18:
Chọn dấu kiểm để lưu mục tiêu đó.
Lặp lại các bước 13-18 ở trên để thêm bất kỳ
mục tiêu phát triển bổ sung nào.
Bước 19:
Nhấp vào Tiếp theo (Next) để sang phần tiếp
theo.
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Bước 20:
Xem lại Các Câu Hỏi Thảo Luận Nghề
Nghiệp (Career Discussion Questions).
Nhấp vào biểu tượng bút chì ở bên phải câu
hỏi đầu tiên (yêu cầu nhập câu trả lời)

Bước 21:
Thêm câu trả lời của quý vị vào câu hỏi thảo
luận nghề nghiệp.
Bước 22:
Nhấp vào dấu kiểm để lưu câu trả lời của quý
vị.
Lặp lại các bước 20-22 cho 2 Câu Hỏi Thảo
Luận Nghề Nghiệp còn lại.
Bước 23:
Nhấp vào Tiếp Theo để tiếp tục.
Bước 24:
Xem lại bản tóm tắt Kế Hoạch Phát Triển của
quý vị và thực hiện bất kỳ thay đổi nào nếu
muốn.
Bước 25:
Nhấn Gửi đi.

Bước 26:
Ngay sau khi nhấn Gửi Đi, quý vị sẽ nhận
được thông báo sắp xếp một cuộc Thảo Luận
Phát Triển với cấp lãnh đạo của quý vị. Bấm
vào mục Việc Cần Làm (To Do) để đọc thêm
chi tiết.
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Bước 27:
In Kế Hoạch Phát Triển của quý vị và lên lịch
một cuộc họp với lãnh đạo của quý vị nhằm
thảo luận chi tiết về kế hoạch này.
Bước 28:
Khi quý vị đã hoàn thành cuộc thảo luận theo
lịch trình với lãnh đạo của mình, hãy nhấp vào
Gửi Đi để xác minh rằng cuộc thảo luận Việc
Cần Làm đã hoàn tất.
LƯU Ý: Đừng nhấn gửi cho đến khi quý vị đã
hoàn thành cuộc thảo luận phát triển với lãnh
đạo của mình.
Sau khi quý vị nhấn Gửi Đi, kế hoạch của quý
vị sẽ được chuyển đến cấp lãnh đạo để xem
xét và xác nhận rằng cuộc thảo luận đã hoàn
tất.
Bước 29:
Sau khi người quản lý của quý vị xem xét và
xác nhận nội dung trong Kế Hoạch Phát Triển
của quý vị, quý vị sẽ nhận được một nhiệm vụ
trong hộp thư đến. Chọn Kế Hoạch Phát Triển
- Kế Hoạch Của Quản Lý (Development Plan
– Manager Plan) trong hộp thư đến
Bước 30:
Kế Hoạch Phát Triển đã hoàn tất của quý vị sẽ
hiển thị trên màn hình với một yêu cầu xác
nhận. Nhấp vào biểu tượng bút chì
để chọn trạng thái xác nhận. Quý vị có thể xác
nhận cùng với hoặc không có nhận xét.

Bước 31:
Nếu quý vị chọn xác nhận cùng với nhận xét
của mình, hãy thêm bất kỳ nhận xét nào vào ô
bên dưới trạng thái xác nhận.
Bước 32:
Chọn vào dấu kiểm để lưu các nhận xét của
quý vị.
Bước 33:
Nhấn Gửi đi.
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Các câu hỏi thường gặp
Làm cách nào tôi có thể in Kế Hoạch Phát Triển của mình? Nhấp vào Nhân Lực và Hiệu Suất của quý vị
và chọn Đánh Giá Có Thể In từ phần Hiệu Suất Của Tôi. Quý vị sẽ có thể chọn Kế Hoạch Phát Triển của mình
để in từ danh sách thả xuống.

Điều gì xảy ra nếu tôi muốn sửa đổi các Mục Tiêu Phát Triển của mình? Quý vị có thể xem các Mục Tiêu
Phát Triển của mình bằng cách chọn Nhiệm Vụ Nhân Lực và Hiệu Suất. Quý vị có thể sửa đổi các mục tiêu
hiện tại hoặc thêm các mục tiêu bổ sung từ menu này.
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