NĂNG LỰC NHÂN SỰ VÀ ĐÀO TẠO LGAP
Năng lực là gì?
•
•
•

Một người có năng lực nếu họ có kỹ năng và kiến thức để thực hiện một công việc.
Kỹ năng là khả năng làm tốt nhiệm vụ. Kiến thức là những dữ kiện, thông tin hoặc sự
hiểu biết về một chủ đề có được thông qua giáo dục và kinh nghiệm.
Đào tạo là tiến hành giáo dục hoặc học hỏi các kỹ năng, kiến thức và các loại hành
vi.

Làm sao để được coi là có năng lực?
1. Bước đầu tiên là xác định những kỹ năng, kiến thức và đào tạo cần để thực hiện công việc đúng cách.
 Ví dụ - người xử lý động vật phải có đủ kiến thức và kỹ năng để xử lý động vật.
2. Xác định xem người làm công việc đó có kỹ năng, kiến thức và đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc hay
không.




Những công việc hoặc kinh nghiệm trước đây mà người đó đã có?
Các loại đào tạo đã hoàn thành?
Trình độ, bằng cấp đã có?

3. Nếu yêu cầu công việc phù hợp với kỹ năng và kiến thức của người đó - họ có thể được coi là có năng lực.
4. Nếu không, bạn có thể xác định những gì họ có thể cần làm để trở nên có năng lực, chẳng hạn như đào tạo,
huấn luyện hoặc thực hành nhiều hơn dưới sự giám sát.

Ai cần phải có năng lực?

Các loại hồ sơ cần lưu giữ?





Nhân sự:

Mô tả công việc nêu chi tiết vai trò
và trách nhiệm
Hồ sơ nhân sự về kỹ năng, kiến
thức và kinh nghiệm của cá nhân
Hồ sơ đào tạo nhân sự, ví dụ: sổ
đăng ký đào tạo
Các mẫu có sẵn trên
https://www.animark.com.au/gui
dance-templates-documents/









Xử lý động vật
Kiềm chế, làm choáng và giết mổ
động vật
Vận chuyển động vật
Chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ,
truy xuất nguồn gốc, giám sát, xác
định và phúc lợi động vật
Tiến hành đánh giá nội bộ
Quản lý cơ sở vật chất

Đào tạo






Đào tạo là một cách để đảm bảo rằng nhân sự có các kỹ năng và kiến thức cần thiết để
thực hiện công việc của họ.
Đào tạo có thể bao gồm việc cung cấp thông tin hoặc giúp người khác học các kỹ năng,
thực hành các nhiệm vụ và hiểu họ cần phải làm gì.
Cung cấp đào tạo là một cách tốt để đảm bảo nhân viên hiểu được những gì họ cần.
Các khóa đào tạo có trên hệ thống AniMark website:
https://www.animark.com.au/training-videos/
Chương trình Xuất khẩu Gia súc (LEP) cũng tiến hành đào tạo thường xuyên trên nhiều thị
trường.
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