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QQuuáá  ttrrììnnhh  ttììmm  vviiệệcc  llààmm  tthhôônngg  tthhưườờnngg  
 
Khi muốn đi tìm việc làm, nhiều bạn cảm thấy bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu vì 
không hình dung ra được các công việc mình cần làm. Một cách khái quát, quá trình tìm 
việc của một người có thể được diễn tả như trong hình 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tự đánh giá 
bản thân 

Xác định mục tiêu 
nghề nghiệp 

Xác định nghề 
nghiệp yêu thích 

Tìm thông tin về 
cơ hội việc làm 

Chuẩn bị bộ hồ sơ 
dự tuyển 

Nộp bộ hồ sơ dự 
tuyển 

Dự thi viết chuyên 
môn (nếu có) 

Dự phỏng vấn 
tuyển dụng 

Đàm phán điều 
kiện làm việc 

Ký hợp đồng và 
bắt đầu làm việc 

Chương 1 

Chương 2 

Chương 3 

Chương 4 

Chương 5 

Chương 6 

Hình 1: Quá trình tìm việc làm thông thường 
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Giải thích: 

• Đầu tiên, bạn cần tự đánh giá trình độ chuyên môn và các phẩm chất cá nhân để có 
thể xác định được các điểm mạnh, điểm yếu của mình, từ đó chọn được nghề nghiệp 
phù hợp. Các nội dung này được trình bày ở chương 1. 

• Khi đã xác định được nghề nghiệp yêu thích, bạn cần tìm kiếm các cơ hội việc làm 
phù hợp với sở thích nghề nghiệp của bạn. Nội dung này được trình bày ở chương 2. 

• Giờ đây, bạn đã xác định cụ thể công ty/tổ chức mà bạn muốn dự tuyển nên bạn cần 
chuẩn bị một bộ hồ sơ để tự giới thiệu mình với nhà tuyển dụng. Chương 3 sẽ cung 
cấp cho bạn những lời khuyên cần thiết để có thể chuẩn bị được một bộ hồ sơ dự 
tuyển tốt. 

• Ở các công ty lớn, khi cần tuyển các vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sau khi 
đã lọc bớt các hồ sơ không đạt yêu cầu và trước khi phỏng vấn, họ yêu cầu các ứng 
viên dự một vòng thi viết về chuyên môn để chọn được những người có chuyên môn 
xuất sắc nhất. Trong bài thi, công ty có thể hỏi về các vấn đề lý thuyết cơ bản của 
ngành học, hoặc kiến thức về ngành kinh doanh mà doanh nghiệp đang hoạt động, 
hoặc thậm chí về các hoạt động của doanh nghiệp mà ứng viên đang dự tuyển. Vòng 
này gần giống như một bài thi học kỳ trong trường đại học nên sẽ không được đề cập 
nhiều ở đây. 

• Các bạn sẽ phải tham dự từ một đến ba vòng phỏng vấn: phỏng vấn sàng lọc, phỏng 
vấn chọn người và phỏng vấn xác nhận. Khi được mời đi dự phỏng vấn, nghĩa là bạn 
có cơ hội rất tốt để thể hiện rằng mình phù hợp với công ty và có thể đóng góp đáng 
kể cho sự phát triển của công ty. Để làm được điều này, bạn cần có sự chuẩn bị chu 
đáo. Chương 4 sẽ giúp các bạn biết được cần chuẩn bị những gì và trả lời các câu hỏi 
như thế nào trong các cuộc phỏng vấn tuyển dụng. 

• Nếu bạn được mời dự vòng phỏng vấn xác nhận, có đến 99% khả năng bạn sẽ được 
công ty tuyển dụng, vấn đề là bạn và công ty có thỏa thuận được lương bổng, phúc lợi 
và các điều kiện làm việc hay không. Chương 5 cung cấp cho các bạn một vài lời 
khuyên hữu ích trong quá trình thương lượng với công ty. 

• Bây giờ, bạn và công ty đã thống nhất tất cả các điều kiện với nhau. Công ty sẽ gửi 
thư mời nhận việc cho bạn. Trước khi ký hợp đồng làm việc chính thức, bạn cần cân 
nhắc thêm một số vấn đề để chắc rằng bạn thực sự muốn làm việc cho công ty. Nội 
dung này được trình bày ở chương 6. 
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Chương 1 
 
 

ánh giá năng lực &  

  mục tiêu nghề nghiệp            
     của bạn 
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1.1. Thế nào là một việc làm tốt? 
 
Mục tiêu của bạn khi đi tìm việc làm là gì? Dĩ nhiên câu trả lời sẽ là “có được một việc 
làm tốt”. Câu hỏi tiếp theo sẽ là “Thế nào là việc làm tốt?”. Mỗi người có thể sẽ có một 
câu trả lời riêng, nhưng tựu trung lại, hầu hết đều đồng ý rằng: 

 
Một việc làm tốt là công việc: 

• Phù hợp với năng lực cá nhân của bạn; 

• Phù hợp với mục tiêu phát triển nghề nghiệp của bạn; 

• Có thu nhập đủ trang trải cuộc sống của bản thân- gia đình và về lâu dài có dư để 
tích lũy; 

• Có thể giúp bạn thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình. 
 
Trong đó, 2 ý đầu tiên là quan trọng nhất, vì nếu công việc không phù hợp với năng lực 
hay mục tiêu phát triển nghề nghiệp của bạn thì bạn sẽ không thể phát huy tốt năng lực sở 
trường cũng như không thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình, do đó sớm muộn gì 
bạn cũng sẽ tìm một công việc khác phù hợp hơn. Trong các phần tiếp theo, ta sẽ tìm 
hiểu cách đánh giá năng lực bản thân và cách xác định mục tiêu nghề nghiệp hợp lý. 
 

1.2. Tại sao cần đánh giá năng lực bản thân? 
 
Trước tiên, phải thấy rằng nếu tự đánh giá năng lực của bản thân quá thấp, bạn sẽ không 
dám nhận những cơ hội mang tính thử thách, từ đó hạn chế khả năng phát triển nghề 
nghiệp của bản thân. Ngược lại, nếu quá ảo tưởng về năng lực của mình, bạn cũng sẽ dễ 
rơi vào trường hợp “xây lâu đài trên cát”, chỉ tìm kiếm những cơ hội vượt quá khả năng 
để rồi thất bại nặng nề. Việc đánh giá đúng năng lực của bản thân sẽ giúp bạn có thể đặt 
ra mục tiêu nghề nghiệp thích hợp, từ đó phát huy được các năng lực, sở trường của bản 
thân, đồng thời tránh được các thất bại đáng tiếc. 
 
Bên cạnh đó, một cuộc tuyển dụng cũng giống như một cuộc mua bán: tổ chức tuyển 
dụng là bên mua, bạn- trong vai trò của người bán- cần bán được một loại hàng hóa hết 
sức đặc biệt, đó chính là bản thân bạn. Công việc này không hề đơn giản, vì trên thị 
trường lao động ngày nay có rất nhiều ứng viên đi tìm việc. Để được tuyển dụng, bạn cần 
phải vượt qua rất nhiều đối thủ, vì các tổ chức tuyển dụng chỉ muốn tuyển các ứng viên 
xuất sắc nhất. Trong hầu hết các cuộc phỏng vấn tuyển dụng, người ta thường hỏi “Bạn 
giỏi hơn người khác ở điểm nào?” hoặc “Bạn có những khả năng gì đặc biệt khiến chúng 
tôi nên tuyển bạn mà không phải là người khác?”. Nếu bạn không tự đánh giá năng lực 
bản thân trước thì rất khó có thể trả lời tốt các câu hỏi đó, và như vậy nghĩa là bạn đã 
đánh mất cơ hội vô cùng quý giá để tự giới thiệu mình với nhà tuyển dụng. 
 
Tóm lại, để có được việc làm như mong muốn, bạn phải hiểu rõ chính bản thân mình và 
cố gắng thể hiện được ưu điểm vượt trội so với người khác, làm cho tổ chức tuyển dụng 
thấy rằng bạn là người tốt nhất. 

1.3. Bạn có những năng lực gì nổi trội? 
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Về cơ bản, năng lực cá nhân của một người có thể chia thành 2 nhóm: 
 
1.3.1. CÁC PHẨM CHẤT CÁ NHÂN 
 
Bao gồm các khả năng mang tính bẩm sinh của một người. Các phẩm chất mà các nhà 
tuyển dụng đánh giá cao gồm: 

• Trung thực: luôn tôn trọng sự thật trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

• Thẳng thắn: dũng cảm đấu tranh để đạt được sự hoàn thiện. 

• Tinh thần trách nhiệm: nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, kể cả 
khi gặp hoàn cảnh bất lợi. 

• Say mê với công việc: luôn làm việc với tất cả sự say mê, thích thú. 

• Tự tin: luôn tin tưởng vào năng lực của bản thân. 

• Tự trọng: tôn trọng nhân cách của bản thân, không làm những việc khiến người khác 
đánh giá thấp nhân phẩm của mình. 

• Có hoài bão, ý chí vươn lên: biết đặt mục tiêu phấn đấu ngày một cao hơn, tốt đẹp 
hơn và luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. 

• Chịu đựng áp lực: có sức khỏe và ý chí dẻo dai, có thể đứng vững trước các áp lực 
và thử thách trong công việc. 

• Cầu thị, ham học hỏi: tôn trọng ý kiến của người khác và có ý thức học hỏi từ những 
người xung quanh. 

• Khiêm tốn: đánh giá đúng năng lực bản thân và tôn trọng năng lực của người khác; 
không thể hiện “ta đây là người giỏi”. 

 
1.3.2. CÁC KỸ NĂNG 
 
Bao gồm: các kỹ năng chung và các kỹ năng chuyên biệt. 
 
• Các kỹ năng chung 

Bao gồm 3 nhóm: kỹ năng cơ bản, kỹ năng tư duy và kỹ năng sống trong cộng đồng. 
 
� Kỹ năng cơ bản 

- Nghe (lắng nghe):  
Thể hiện ở: mức độ nắm bắt thông tin và hiểu những vấn đề người khác nói; trả 
lời chính xác những gì người khác hỏi. Kỹ năng lắng nghe giúp ta: thu được 
nhiều thông tin bổ ích; học hỏi được nhiều điều hay; hiểu được người khác; tạo 
được cảm tình với mọi người; và giúp nảy sinh các ý tưởng sáng tạo. 

 

 

 

 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Nghe một phóng sự hay một câu chuyện trên đài phát thanh hoặc 

truyền hình, sau đó kể lại tóm tắt nội dung chính. 

(2) Một bạn đọc một mẩu chuyện/một tin tức trên báo rồi đặt một số câu 
hỏi có liên quan cho người bạn đóng vai trò người nghe. 

(3) Nghe qua một bài giảng ở bậc đại học rồi trình bày tóm tắt lại các nội 
dung chính. 
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- Nói (thuyết trình/trình bày vấn đề): 
Thể hiện ở: mức độ rõ ràng, dễ hiểu khi nói; chọn lựa ngôn ngữ, ngữ điệu và cử 
chỉ phù hợp với người nghe và tình huống; biết đặt câu hỏi khi cần thiết. 

 
 
 
 
 
 

- Đọc 
Thể hiện ở khả năng xác định những thông tin cần thiết/quan trọng trong các 
bài viết (sách, báo, tạp chí, bài báo cáo…), đánh giá mức độ chính xác của các 
báo cáo và dùng máy tính để tìm thông tin. 

Mọi công việc đều đòi hỏi khả năng này. Hàng ngày, mỗi người phải đọc thư 
từ, hồ sơ, bảng thống kê, biểu đồ, báo cáo… để lấy thông tin cho công việc. 
Yêu cầu đặt ra là phải lấy thông tin nhanh và chính xác. 

 
 
 
 
 

- Viết 
Thể hiện ở khả năng diễn đạt ý tưởng một cách trọn vẹn, chính xác về văn 
phạm và chính tả trong các bức thư, công văn, bài viết, báo cáo… và ở khả 
năng dùng máy tính để trao đổi thông tin. 

 
 
 
 

- Tính toán 
Sử dụng các phép toán, hàm số và giải các phương trình/bất phương trình thông 
dụng; tính toán xác suất và thống kê; dùng biểu đồ, đồ thị; nhập, truy cập và sử 
dụng các cơ sở dữ liệu. 

Kỹ năng tính toán cần thiết cho mọi công việc, ví dụ: tính tiền khách hàng, tính 
chi phí để quyết định giá bán, tính toán mức lãi suất hợp lý để gửi tiết kiệm 
hoặc đi vay ngân hàng… 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Đọc to một bài báo, một mẩu chuyện hàng ngày; 

(2) Kể một câu chuyện hay nói về một đề tài mà bạn ưa thích 

(3) Ghi âm lại bài nói chuyện của mình để rút kinh nghiệm; 

(4) Thực tập đóng kịch hay thuyết trình mỗi khi có cơ hội. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Theo dõi một tin mà bạn quan tâm trên tivi và báo; so sánh cách đưa tin 

của tivi và báo: cách đưa tin có giống nhau? 

(2) Tìm thông tin: tìm chương trình tivi ưa thích, xem giá cổ phiếu. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Viết về một cuốn sách/bộ phim mà bạn thích nhất. 

(2) Viết một đoạn văn giới thiệu một khả năng đặc biệt nhất của bạn 

(3) Viết 1 đoạn văn tả 1 bạn trong lớp (không ghi tên). Các bạn khác đoán 
xem ai là người được tả. 
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� Kỹ năng tư duy 
- Tư duy sáng tạo 

Thể hiện ở khả năng liên kết các ý và thông tin theo những cách mới; tìm ra các 
giải pháp mới lạ, độc đáo để giải quyết các vấn đề bất kỳ. 

 
 
 
 
 
 

- Giải quyết vấn đề 
Thể hiện ở khả năng nhận ra vấn đề; xác định chính xác các nguyên nhân gây 
ra vấn đề; tìm ra và thực thi các giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề. 

 
 
 
 
 
 

- Ra quyết định 
Thể hiện ở khả năng xác định mục tiêu; vạch ra tất cả con đường đi đến mục 
tiêu; lựa chọn được con đường tối ưu; và lên kế hoạch để thực thi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Tính toán chi tiêu trong 1 tuần của bạn; 

(2) So sánh mức giá bán hàng trả góp và mức giá bán hàng trả ngay 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Trong vòng 5 phút, hãy suy nghĩ về một ý tưởng mới lạ nào đó và giải 

thích cách thức triển khai ý tưởng ấy. 

(2) Hãy “phát minh” ra một sản phẩm/dịch vụ chưa từng có và cố gắng 
thuyết phục các bạn của bạn chọn mua sản phẩm/dịch vụ đó. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Quan sát hoạt động của Trường Đại học nơi bạn đang học và tìm ra 

một vấn đề cần giải quyết. Hãy đề ra giải pháp cho vấn đề đó. 

(2) Một nhà sách lớn gần đây trở nên ế ẩm, doanh thu sụt giảm. Vấn đề của 
họ có thể là gì? Bạn hãy đề nghị một số giải pháp giúp chủ nhà sách cải 
thiện tình hình? 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Bạn định đi du lịch trong dịp Lễ sắp đến. Hãy xác định mục tiêu của 

mình và chọn một địa điểm đi thích hợp. 

(2) Ghi nhật ký về tất cả những quyết định mà bạn đã thực hiện trong ngày 
hôm nay và suy nghĩ của bạn về những quyết định đó. Trả lời các câu 
hỏi sau: các quyết định đó dẫn đến kết quả gì? Bạn đã có sự lựa chọn 
tốt nhất chưa? Làm thế nào để bạn có được sự lựa chọn tốt hơn trong 
tương lai? 
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� Kỹ năng sống trong cộng đồng 
- Giao tiếp 

Thể hiện ở khả năng trao đổi thông tin và thiết lập mối quan hệ với những 
người khác trong cộng đồng và xã hội. 

 
 
 
 
 

- Thương lượng 
Thể hiện ở khả năng xác định mục tiêu chung giữa các bên trong khi tham gia 
đàm phán với nhau; thể hiện được ý kiến của mình và hiểu được ý kiến của đối 
phương; chọn được giải pháp tối ưu để đạt được lợi ích cho tất cả các bên tham 
gia đàm phán. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Lãnh đạo 
Thể hiện ở khả năng khuyến khích, động viên người khác làm việc để hoàn 
thành mục tiêu chung của tập thể. 

 
 
 
 
 
 
 

- Hoạch định 
Thể hiện ở khả năng lên kế hoạch thực hiện cho một hoạt động nào đó của bản 
thân hay của tập thể. Kế hoạch đề ra phải mang tính khả thi cao, phù hợp với 
các điều kiện ràng buộc và cụ thể đến mức có thể hiểu và làm được. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Làm quen và trò chuyện với một bạn mới, sau đó kể lại kỷ niệm đáng 

nhớ nhất của bạn ấy. 

(2) Hãy làm quen với một người đang làm công việc mà bạn yêu thích và 
dự định làm trong tương lai. Trò chuyện về công việc của anh/chị ấy. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Nhớ lại một mâu thuẫn trong gia đình/lớp/nhóm bạn bè của bạn mà bạn 

cảm thấy mình giải quyết chưa ổn thỏa. Viết lại những gì đã xảy ra và 
giải thích tại sao sự việc chưa được giải quyết tốt đẹp. Nếu có thể 
“quay ngược thời gian”, bạn sẽ làm gì khi gặp mâu thuẫn đó? 

(2) Hãy tưởng tượng tình huống: sắp đến đợt Cắm Trại nhân ngày thành 
lập Đoàn, bạn (bí thư Chi Đoàn) và lớp trưởng là 2 người chịu trách 
nhiệm chính để giúp các bạn trong lớp chuẩn bị cho hoạt động này. 
Tuy nhiên, bạn lại bận việc gia đình. Hãy thương lượng để bạn lớp 
trưởng vui lòng phụ trách công việc một mình. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Bạn hãy xung phong làm làm nhóm trưởng một nhóm môn học và tổ 

chức hoạt động của các bạn trong nhóm để hoàn thành tốt nhất các bài 
tập/tiểu luận mà nhóm được giao. 

(2) Đứng ra tổ chức một cuộc đi chơi cho các bạn trong nhóm hoặc trong 
lớp (có phân công công việc cho các bạn trong nhóm/lớp). 



 

12 

 
 
 

 
 
 

- Hợp tác/làm việc nhóm 
Thể hiện ở khả năng cùng làm việc với những người khác trong cùng một tập 
thể (đặc biệt là những người có cá tính khác biệt/đối lập với bạn) để hoàn thành 
mục tiêu chung của tập thể; giải quyết những khác biệt/xung đột vì lợi ích của 
tập thể; mang lại không khí đoàn kết, thân thiện trong tập thể. 

 

 
 
 
 

- Thích nghi với sự thay đổi 
Thể hiện ở khả năng tự thay đổi bản thân để phù hợp với sự thay đổi của môi 
trường bên ngoài. 

 
 
 

 

 
 

 
• Các kỹ năng chuyên biệt 

Mỗi nghề nghiệp đòi hỏi những kỹ năng riêng biệt và muốn thành công bạn nhất thiết 
phải giỏi các kỹ năng đó. Ví dụ: nếu là một doanh nhân, bạn cần có các kỹ năng: 
truyền đạt vấn đề rõ ràng, dễ hiểu; động viên người khác; lập kế hoạch để đạt được 
mục tiêu; thương lượng với đối tác… 

 

1 Hãy tự đánh giá xem bạn đã có những phẩm chất nào 
và chưa có những phẩm chất nào? 
Đánh chéo (X) vào ô thích hợp 

Có Chưa 

Trung thực   
Thẳng thắn   
Tinh thần trách nhiệm   
Say mê với công việc   

Các  
phẩm chất 

Tự tin   

Bài tập phát triển kỹ năng: 

(1) Lên kế hoạch tổ chức một chuyến đi chơi cho các bạn trong nhóm hoặc 
trong lớp. 

(2) Lên kế hoạch tổ chức một giải thi đấu thể thao giao hữu trong sinh viên 
(các lớp tham gia góp tiền tổ chức và giải thưởng). 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) Cùng các bạn trong nhóm thực hiện các công việc chuẩn bị cho bài 

thuyết trình trước lớp của nhóm. 

(2) Bạn và 4 người bạn thân dự định mở 1 quán café dành cho sinh viên. 
Hãy phối hợp với các bạn để thực hiện dự định này. 

Bài tập phát triển kỹ năng: 
(1) (Tiếp theo đề tài mở quán café) Giờ đây, có 2 người bạn của bạn thay 

đổi ý định, muốn mở phòng game online cho sinh viên, trong khi bạn 
và 2 người bạn còn lại vẫn muốn mở quán café. Bạn giải quyết tình 
huống này như thế nào? 

(2) Làm quen với một người bạn có thành phần dân tộc khác mình hoặc 
không cùng quê hương với bạn. Tìm hiểu về những phong tục, tập 
quán, lễ hội và thức ăn đặc trưng của vùng đất/dân tộc đó. 
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Tự trọng   
Có hoài bão, ý chí vươn lên   
Chịu đựng áp lực   
Cầu thị, ham học hỏi   
Khiêm tốn   
Nghe   
Nói   
Đọc   
Viết   

Kỹ năng 
cơ bản 

Tính toán   
Tư duy sáng tạo   
Giải quyết vấn đề   Kỹ năng 

tư duy Ra quyết định   
Giao tiếp   
Thương lượng   
Lãnh đạo   
Hoạch định   
Hợp tác/làm việc nhóm   

Kỹ năng  
sống trong 
cộng đồng 

Thích nghi với sự thay đổi   
 
1.3.3. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 
 
Một cách dễ dàng, bạn có thể biết trình độ học vấn của mình, vì nó được thể hiện qua 
điểm số trung bình của bạn trong bảng điểm. Bạn cũng có thể so sánh điểm số của mình 
với các bạn cùng lớp hoặc cùng khóa để biết mình đang đứng ở đâu. Tuy nhiên, cần chú 
ý đến những điểm chuyên ngành hơn là toàn bộ điểm số, vì điểm toàn bộ có chứa những 
học phần không liên quan đến chuyên môn của bạn. Qua so sánh các điểm chuyên ngành, 
bạn có thể nhận ra đâu là những môn thế mạnh của mình. Ngoài ra, có thể có một số môn 
tuy điểm số của bạn không cao nhưng bạn lại yêu thích chúng. 
Sau này, khi lựa chọn nghề nghiệp, bạn nên ưu tiên chọn những nghề mà mình học tốt 
hoặc yêu thích, điều này sẽ giúp bạn dễ dàng phát huy được khả năng của mình hơn. 
 

1.4. Bạn thuộc loại cá tính nào? 
 
Cá tính có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả làm việc của mỗi người. Có 4 loại cá tính: 
 
1.4.1. CÁ TÍNH  SÔI NỔI 

Ưu điểm:  sức mạnh tinh thần dồi dào; làm việc nhiệt tình, dũng cảm và háo thắng; 
có khả năng tác động, thúc đẩy mọi người tiến lên. 

Nhược điểm:  khi cạn kiệt sức lực, họ sẽ mất lòng tin với chính năng lực của mình và 
tinh thần bị suy sụp. 

 
1.4.2. CÁ TÍNH LINH HOẠT 
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Ưu điểm:  giỏi giao tiếp, linh hoạt trong công việc, dễ thích nghi với sự thay đổi, dễ 
vượt qua các rào cản, dễ hòa nhập vào môi trường mới. 

Nhược điểm:  kém kiên định; khi sự nghiệp không thuận lợi hay gặp thử thách lớn thì 
mất phương hướng. 

 
1.4.3. CÁ TÍNH TRẦM TĨNH 

Ưu điểm:  trầm tĩnh, thận trọng, kiên định, giỏi tự kềm chế bản thân, luôn nghiêm 
chỉnh chấp hành các luật lệ và quy định. 

Nhược điểm:  kém linh động, đôi khi quá cứng nhắc; có thể bỏ lỡ thời cơ; gặp khó khăn 
khi môi trường thay đổi nhanh và nhiều. 

 
1.4.4. CÁ TÍNH ĐA CẢM 

Ưu điểm:  nhạy cảm, hiểu rõ tâm tư, tình cảm người khác. 

Nhược điểm:  rụt rè, đa sầu, đa cảm; thiếu quyết đoán, hay do dự trước mọi việc; hoang 
mang khi gặp khó khăn, nguy hiểm. 

 

1.5. Bạn thuộc nhóm con người nào? 1 
 
Theo nhà tâm lý học John Holland, có 6 kiểu con người cơ bản: (1) thực tế; (2) thích 
quan hệ xã hội; (3) thích điều tra, nghiên cứu; (4) có tinh thần khởi nghiệp; (5) nghệ sĩ; 
(6) tuân theo các quy ước xã hội. 
 
Xác định bạn thuộc nhóm người nào sẽ giúp bạn chọn được một nghề thích hợp, vì có 
một số nghề tỏ ra đặc biệt phù hợp với một nhóm người nhất định. 
 

2 
Xác định kiểu nhóm người của bạn 
Những câu nói dưới đây mô tả bạn chính xác đến mức nào? 

Cho điểm từ 1 đến 5 theo quy ước sau: 

           1                2                 3                4                 5 
` 

Hoàn toàn                                                                       Hoàn toàn 
không đúng với tôi                                                        đúng với tôi 

Điểm 

Tôi thích làm những việc có thể nhìn ngắm, đụng chạm các đồ vật, 
động vật, dụng cụ hay máy móc  

Tôi có thể làm tốt những việc với đồ vật, động vật hay máy móc  
Tôi tránh các hoạt động như giảng dạy, cung cấp lời khuyên hay 
thông tin cho người khác   

Thực tế 

Tôi không giỏi trong việc giảng dạy, tư vấn hay chữa trị  

                                                 
1 Lawrence K. Jones. Những kỹ năng nghề nghiệp bước vào thế kỷ 21. NXB Tp.HCM. 2000. Trang 45-48 
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Tiền và quyền lực quan trọng đối với tôi  
Tôi thấy mình thực tế, thẳng thắn và bướng bỉnh  

Tổng cộng  
Tôi thích các hoạt động có thể giúp cho người khác như giảng dạy, 
cấp cứu, cung cấp lời khuyên hay thông tin  

Tôi không thích làm việc ở nơi chỉ có động vật, dụng cụ, máy móc  
Tôi có nhiều khả năng trong việc giảng dạy, tư vấn, chữa trị hay 
thông tin  

Tôi không có nhiều khả năng trong việc sử dụng dụng cụ, máy móc 
hay làm việc với động vật  

Các vấn đề xã hội là quan trọng đối với tôi  
Tôi thấy mình thân thiện, có trách nhiệm và hay giúp đỡ  

Thích 
quan hệ 
xã hội 

Tổng cộng  
Tôi thích những hoạt động liên quan đến sự quan sát, tư duy, nghiên 
cứu chính xác để giải quyết các vấn đề khoa học và toán học  

Tôi không có khuynh hướng lãnh đạo, buôn bán hay thuyết phục 
người khác  

Tôi không có khả năng trong việc tổ chức và thuyết phục người khác 
mà có khả năng giải quyết các vấn đề toán, khoa học và xã hội  

Bổ sung kiến thức mới về cuộc sống là quan trọng với tôi  
Tôi thấy mình có óc phân tích, bình luận và sự thông minh  

Thích 
điều tra, 
nghiên 

cứu 

Tổng cộng  
Tôi thích lãnh đạo, buôn bán hay thuyết phục người khác kiếm tiền 
hay đáp ứng những mục tiêu của một tổ chức  

Tôi có khả năng lãnh đạo và thuyết phục mọi người  
Tôi không có nhiều khả năng về toán và khoa học  
Thành công trong việc quản lý và buôn bán là quan trọng đối với tôi  
Tôi thấy mình năng động, giàu tham vọng và thích quan hệ xã hội  

Có tinh 
thần 
khởi 

nghiệp 

Tổng cộng  
Tôi thích các hoạt động cho phép tôi bày tỏ ý tưởng và cảm xúc một 
cách sáng tạo như nghệ thuật, kịch, mỹ nghệ, múa, nhạc và văn thơ  

Tôi thường tránh những hoạt động mang tính lặp lại hay đòi hỏi tính 
kỷ luật cao  

Tôi có khả năng sáng tạo nghệ thuật mà tôi sử dụng trong các lĩnh 
vực như kịch, nhạc và nghệ thuật  

Tôi không có nhiều khả năng trong công việc thư ký và kế toán  
Nghệ thuật sáng tạo là quan trọng đối với tôi  
Tôi thấy mình có khả năng biểu cảm, độc đáo và độc lập  

Nghệ sĩ 

Tổng cộng  
Tuân Tôi thích làm việc với các con số hay máy móc theo trật tự cố định  
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Tôi không thích những hoạt động mơ hồ, không có cấu trúc cố định  
Tôi có khả năng kinh doanh, thư ký, tính toán. Tôi có thể sử dụng 
chúng để viết báo cáo, làm việc với con số một cách trật tự, hệ thống  

Tôi không có nhiều khả năng sáng tạo nghệ thuật  
Tôi đánh giá cao sự thành công trong kinh doanh  
Tôi thấy mình tận tâm, cẩn thận và có trật tự  

theo các 
quy ước 
xã hội 

Tổng cộng  

3 

Kiểu nhóm người nào mà bạn có nhiều điểm nhất? 
Có 2 loại điểm cao ngang nhau không? Nếu có, đọc lại phần mô tả đặc 
điểm các kiểu nhóm người và quyết định kiểu nào “giống” bạn hơn. 

 
 

1.6. Xác định mục tiêu và kỳ vọng nghề nghiệp 
 
Để xác định mục tiêu và kỳ vọng nghề nghiệp của mình, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau: 

• Những loại công việc nào rất hấp dẫn bạn? 

• Những loại công việc nào hoàn toàn không hấp dẫn bạn? 

• Trong các đợt thực tập, tìm hiểu thực tế đã tham dự trước đây, công việc hay hoạt 
động nào bạn thích nhất? Điều này có gợi ra một sự lựa chọn nghề nghiệp nào 
không? 

• Bạn ngưỡng mộ hay muốn được thành công giống ai? 

• Gia đình, bạn bè và những người thân khác đánh giá bạn phù hợp với nghề nào? 
Họ có nhìn nhận ra sao về triển vọng thành công của bạn trong nghề nghiệp? 

• Ước mơ nghề nghiệp của bạn là gì? 

• Theo bạn, bạn cần làm gì để hoàn thành được ước mơ nghề nghiệp của mình? 
 
Nhìn vào câu trả lời cho các câu hỏi trên và tìm ra chủ đề nào lặp đi lặp lại. Ví dụ: trong 
đợt thực tập trước đây, bạn rất thích thú khi nói chuyện kinh doanh với giám đốc của 
công ty; các bài viết, phóng sự về khởi sự kinh doanh và cách thành công trong kinh 
doanh cũng thường thu hút sự chú ý của bạn; người thân thì đánh giá rằng bạn có đầu óc 
nhanh nhạy, rất có năng khiếu kinh doanh; bạn cũng thường ước mơ sẽ trở thành một Bill 
Gates của Việt Nam… Tất cả những dữ kiện trên cho thấy bạn thích làm trong lĩnh vực 
kinh doanh và mục tiêu của bạn là trở thành một giám đốc thành đạt. 
 

1.7. Xác định nghề nghiệp phù hợp với bạn 
 
Khi đã xác định được bạn thuộc kiểu cá tính và kiểu con người nào, bạn sẽ xác định được 
một số loại nghề nghiệp phù hợp với bạn. Bảng bên dưới trình bày một số nghề phù hợp 
với các kiểu con người2: 

                                                 
2 Điều chỉnh từ Lawrence K. Jones. Những kỹ năng nghề nghiệp bước vào thế kỷ 21. NXB Tp.HCM. 2000. 
Trang 50-62 
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Kiểu con 
người Nghề phù hợp 

Bảo đảm an toàn & thực thi pháp luật 
Ví dụ: cảnh sát, thám tử, nhân viên bảo vệ… 

Quản lý kỹ thuật - Chuyên viên kỹ thuật - Nhân viên kỹ thuật 
Ví dụ: giám đốc nhà máy, giám đốc kỹ thuật, quản đốc, tổ trưởng; kỹ sư nông 
nghiệp/điện tử, kỹ thuật viên phần mềm/đồ họa; thợ điện/sửa ô tô… 

Quản lý chất lượng 
Ví dụ: nhân viên KCS, kiểm tra máy, nhân viên đảm bảo chất lượng (QA) 
Điều khiển thiết bị, phương tiện giao thông 

Ví dụ: tài xế, người lái xe ủi, người lái máy cày, phi công, thuyền trưởng… 

Thực tế 

Kiểm soát nguyên vật liệu, hàng hóa 
Ví dụ: nhân viên giao nhận, nhân viên phòng thí nghiệm, thủ kho… 

Dịch vụ xã hội 
Ví dụ: nhà tâm lý học/hoạt động xã hội, tư vấn nghề nghiệp, hiệu trưởng… 

Chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu, huấn luyện đặc biệt 
Ví dụ: tâm lý trị liệu, vật lý trị liệu, giáo viên mầm non… 

Giáo dục và dịch vụ thư viện 
Ví dụ: thủ thư, giáo viên phổ thông, giáo viên dạy nghề… 

Thích 
quan hệ 
xã hội 

Thể thao 
Ví dụ: huyến luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp, trọng tài… 

Khoa học tự nhiên 
Ví dụ: nhà thiên văn, nhà toán/lý/hóa học, giáo viên khoa học tự nhiên… 

Khoa học đời sống 
Ví dụ: nhà sinh học, nhà nghiên cứu thực phẩm, giáo viên khoa học đời sống… 

Khoa học xã hội 
Ví dụ: nhà tâm lý, nhà kinh tế, nhà xã hội học… 

Y khoa - Phòng thí nghiệm 
Ví dụ: chuyên gia gây mê/dinh dưỡng/thí nghiệm, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ… 

Thích 
điều tra, 
nghiên 

cứu 

Toán - Thống kê 
Ví dụ: chuyên viên thống kê, lập trình viên tin học, nhà phân tích tài chính… 

Bán hàng 
Ví dụ: người thu mua, nhân viên bán hàng, môi giới, đại lý… 

Tiếp tân, dịch vụ khách hàng, dịch vụ làm đẹp 
Ví dụ: tiếp viên nhà hàng, ông bầu dịch vụ giải trí, chuyên viên trang điểm… 

Luật 
Ví dụ: Luật sư, thẩm phán, trợ lý pháp luật… 

Quản trị kinh doanh 
Ví dụ: giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ cơ sở sản xuất- kinh doanh… 

Tài chính 
Ví dụ: chuyên viên tài chính, chuyên viên chứng khoán, nhân viên tín dụng … 

Có tinh 
thần khởi 

nghiệp 

Truyền thông- quảng cáo 
Ví dụ: phóng viên, biên tập viên, giám đốc quảng cáo, nhân viên PR… 

Nghệ sĩ 
Nghệ thuật, văn chương 
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Ví dụ: người viết quảng cáo, bình luận viên, nhà biên tập, nhà văn… 
Mỹ thuật 

Ví dụ: kiến trúc sư, thiết kế thời trang, đồ họa, nhiếp ảnh gia… 
Múa- Nhạc- kịch 

Ví dụ: diễn viên, vũ sư, người mẫu; nhạc sĩ, giảng viên âm nhạc, ca sĩ; phát 
thanh viên, đạo diễn… 

Hành chính- Xử lý hồ sơ 
Ví dụ: thư ký, chuyên viên hồ sơ, người đưa thư… 

Tuân 
theo các 
quy ước 
xã hội 

Tài chính- kế toán chi tiết 
Ví dụ: kế toán, thủ quỹ, nhân viên thuế, kiểm toán viên, giám định bảo hiểm… 

 
 

1.8. Bạn cần chuẩn bị gì trước khi đi tìm việc? 
 
Tóm lại, trước khi đi tìm việc, bạn phải xác định một công việc phù hợp thông qua các 
bước sau: 
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Hình 2: Các bước xác định một công việc phù hợp 
 

1.9. Rèn luyện các phẩm chất tạo nên thành công 
 

4 

Hãy phỏng vấn những người đang làm công việc mà bạn dự 
định làm xem những phẩm chất nào đã góp phần làm nên sự 
thành công trong công việc của họ. 

Công việc mà bạn yêu thích là gì? 
Bạn có quen biết ai làm nghề đó không? Nếu không thì ai có thể 
giới thiệu với bạn? 
Bạn liên hệ với người cần phỏng vấn như thế nào? 
Bạn sẽ phỏng vấn như thế nào? 
Địa điểm phỏng vấn ở đâu? 
Cuộc phỏng vấn kéo dài bao lâu? 
Nội dung phỏng vấn là gì? 

 

5 Trong số các phẩm chất đó, bạn còn thiếu phẩm chất nào? Bạn 
có thể có được những phẩm chất không? 

 

6 Lên kế hoạch tập luyện cụ thể để đạt được những phẩm chất 
thành công quan trọng mà bạn còn thiếu. Ai có thể giúp bạn? 

Tự đánh giá năng lực: 
- Phẩm chất 
- Kỹ năng 
- Học vấn 

Xác định mục tiêu 
phát triển nghề nghiệp 

của bạn 

 
Công việc 
phù hợp 

Tự đánh giá 
bạn thuộc kiểu 

cá tính nào 

Tự đánh giá 
bạn thuộc kiểu 

nhóm người nào 



 

20 

 

 

 

Chương 2 
 
 

 ìm kiếm 
 

   cơ hội việc làm 
 

 

 T 
2.1. Cơ hội việc làm xuất hiện ở đâu? 

2.2. Nên làm gì khi không tìm được thông tin tuyển 
dụng phù hợp? 
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2.1. Cơ hội việc làm xuất hiện ở đâu? 
 
Muốn có được một việc làm tốt, bạn phải tích cực “săn tìm” thông tin về các cơ hội việc 
làm. Càng có nhiều thông tin việc làm, bạn càng có cơ hội lựa chọn được những việc làm 
phù hợp nhất với năng lực, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Vậy, vấn đề của 
bạn là phải biết cách tìm thông tin việc làm. 
 
Có rất nhiều nguồn cung cấp thông tin tuyển dụng, nhưng về cơ bản thì ta có thể chia 
thành 2 loại: 
 
• Nguồn thông tin tuyển dụng chính thức 
 

Bao gồm các nguồn sau: 
 

� Quảng cáo tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng 
 

Hàng ngày, trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, tạp chí, truyền 
hình, truyền thanh hay các bandrole chăng khắp phố phường, bạn dễ dàng tìm 
thấy rất nhiều thông tin tuyển dụng. Trong số đó, báo là phương tiện cung cấp 
nhiều thông tin tuyển dụng nhất, kế đến là truyền hình. 
 
Báo & tạp chí: các báo phát hành toàn quốc như Thanh Niên hay Tuổi Trẻ đều 
có mục “Việc làm” (nằm trong phần Quảng cáo) cung cấp rất nhiều cơ hội việc 
làm mỗi ngày. Do các báo này được phát hành toàn quốc nên bạn có thể tìm được 
nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn ở nhiều vùng miền khác nhau trong nước, tuy 
nhiên mức độ cạnh tranh để có được việc làm cũng rất cao.  
 

Ví dụ, trên mục Việc làm của báo Tuổi Trẻ ngày 16/1/2007, ta có thể dễ dàng tìm thấy 
các mẩu quảng cáo tuyển nhân viên của các công ty Getz pharma, Diamond plaza, 
Mekong trading, Prudential, FPT, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam- chi 
nhánh Tân Bình (TP.HCM), công ty QMC… 

 
Ngoài ra, các báo địa phương (như báo An Giang) cũng đăng nhiều thông tin 
tuyển dụng của các doanh nghiệp tại địa phương. Cơ hội việc làm tìm thấy ở đây 
có mức độ cạnh tranh thấp hơn, nhưng mức độ hấp dẫn cũng có thể kém hơn so 
với các cơ hội việc làm trên báo toàn quốc. 
 
Đài truyền hình: Bên cạnh báo, bạn cũng có thể tìm thấy thông tin tuyển dụng 
trên các mục Quảng cáo của các đài truyền hình địa phương. Với đài truyền hình 
An Giang, thông tin tuyển dụng được phát vào lúc 12h00 và 18h45 hàng ngày, sau 
phần Tin thời sự. 

 
� Thông báo tuyển dụng tại trụ sở các tổ chức 
 

Một số tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa- nhỏ và hộ kinh doanh, thường 
ít sử dụng hình thức quảng cáo để tuyển lao động vì chi phí cao. Thay vì vậy, họ 
sẽ dán thông báo tuyển dụng trong văn phòng hoặc ở trước cửa doanh nghiệp. 

� Các trung tâm dịch vụ việc làm 
(Các tên gọi khác: trung tâm xúc tiến việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm) 
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Các trung tâm dịch vụ việc làm và các công ty tư vấn nguồn nhân lực là những 
trung gian giữa người lao động và các tổ chức cần tuyển nhân viên. Các dịch vụ 
chính mà trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp là: 

- Cung cấp thông tin về thị trường lao động cho các tổ chức cần tuyển nhân viên, 
người lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động- việc làm. 

- Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động về chính sách lao động 
và việc làm; hướng nghiệp, đào tạo và dạy nghề. 

- Giới thiệu người lao động đến những nơi đang cần người làm việc; 

- Giới thiệu người lao động đến học nghề ở nơi phù hợp; 

- Cung cấp lao động cho người sử dụng lao động. 
 
Một số trung tâm tính phí dịch vụ đối với người lao động, một số khác thì không. 
Tuy nhiên, các trung tâm dịch vụ việc làm thường chỉ giới thiệu người lao động 
tới các tổ chức đang cần tuyển nhân viên, khâu tuyển dụng sẽ do tổ chức tuyển 
dụng tự làm. 

 
� Các công ty tư vấn nguồn nhân lực 
 

Các công ty tư vấn nguồn nhân lực chủ yếu là công ty nước ngoài, có quy mô lớn, 
dịch vụ đa dạng. Họ cung ứng tất cả các dịch vụ mà trung tâm dịch vụ việc làm 
cung cấp, ngoài ra còn có các dịch vụ sau: 

- Thay mặt nhà tuyển dụng đảm trách khâu tuyển dụng, từ việc phỏng vấn, đánh 
giá đến khâu chọn lựa nhân viên. 

- Phỏng vấn và chọn lựa các ứng viên có khả năng để đưa vào “quỹ dự trữ”, khi 
có tổ chức nào cần tuyển nhân viên thì giới thiệu người lao động đến. 

 
Các công ty này thường có trình độ chuyên môn cao, hoạt động chuyên nghiệp 
nên kết quả tuyển dụng của họ được các công ty đánh giá cao. Nhiều công ty khi 
cần tuyển người thì nhờ các công ty này giới thiệu người và thu nhận ngay mà 
không cần tuyển lại (trừ các vị trí cấp cao). 

 
� Các Trường Đại học 
 

Một số doanh nghiệp cũng có xu hướng nhờ các đơn vị trực thuộc của các Trường 
Đại học thông báo tuyển dụng dùm. Các đơn vị thường được ủy thác làm việc này 
là: phòng công tác sinh viên, Đoàn thanh niên của Trường, trung tâm hỗ trợ sinh 
viên hoặc trung tâm giới thiệu việc làm sinh viên (nếu có), các khoa chuyên môn 
(đặc biệt là khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh). 

 
� Website của các tổ chức 

Bao gồm: 

- Website của các doanh nghiệp: trên website của các doanh nghiệp lớn thường 
có các mục như “cơ hội việc làm” hoặc “tuyển dụng” để cung cấp thông tin về 
nhu cầu tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp. 
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- Website của các công ty tư vấn nguồn nhân lực: hầu hết các công ty tư vấn 
nguồn nhân lực đều có website phục vụ cho việc tuyển dụng trực tuyến. Các 
website này cung cấp nhiều cơ hội việc làm. Việc làm được sắp xếp vào các 
nhóm ngành nghề để bạn dễ tìm. Công cụ lọc tích hợp sẵn trên website sẽ giúp 
bạn nhanh chóng tìm được các công việc đúng sở thích. Ngoài ra, khi vào trang 
web của họ, bạn còn có thể nộp hồ sơ trực tuyến, vừa nhanh chóng, vừa hiệu 
quả mà chi phí lại thấp (đa phần các dịch vụ việc làm trực tuyến đều miễn phí 
đối với người tìm việc). Trong tương lai, đây sẽ là hình thức tìm việc phổ biến 
nhất. 

 
Sử dụng công cụ tìm kiếm: ngày nay, ngày càng có nhiều tổ chức đưa các thông 
tin tuyển dụng lên mạng internet nên số lượng thông tin sẵn có là rất nhiều. Để 
khai thác nguồn thông tin này một cách hiệu quả, bạn cần biết sử dụng các công 
cụ tìm kiếm thông dụng như Google.com, Yahoo.com, Dogpile.com… Cách sử 
dụng như sau: 

- Vào trang chủ bằng cách gõ một trong 3 địa chỉ: www.google.com, 
www.yahoo.com hoặc www.dogpile.com. 

- Trang chủ xuất hiện kèm theo hộp tìm kiếm. Gõ thông tin cần tìm vào hộp.  
Ví dụ: bạn cần tìm tất cả những công ty ở TP.HCM đang cần tuyển nhân viên kinh 
doanh làm việc ở Bình Dương. Thông tin nhập vào hộp tìm kiếm có thể là: “công 
ty”+“TP.HCM”+“tuyển nhân viên kinh doanh”+“làm việc ở Bình Dương”. 

- Gõ enter, trang kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện, bao gồm rất nhiều kết quả đáp 
ứng đúng yêu cầu tìm kiếm. 

- Nhấp lần lượt vào các đường dẫn xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm để xem 
thông tin. 

 
• Nguồn thông tin tuyển dụng không chính thức 

 
� Thông tin từ bạn bè 

 
Thông tin ngày nay rất nhiều, mỗi cá nhân không thể nào biết hết. Vì vậy, có thể 
có những thông tin tuyển dụng mà bạn bè của bạn biết song bạn lại không biết. 
Hãy chú ý tới những người bạn đang làm việc bán thời gian, vì họ có thể là nguồn 
thông tin việc làm rất hữu ích cho bạn, nhất là trong trường hợp công ty của họ 
đang làm có nhu cầu tuyển thêm người. 
 

� Thông tin từ bà con, người thân 
 
Mỗi người thường có mối quan hệ quen biết với nhiều doanh nghiệp. Vì vậy, 
nhiều người thân sẽ cho bạn được nhiều thông tin việc làm hữu ích. Đây là cách 
tìm thông tin việc làm rất hiệu quả mà nhiều bạn trẻ hiện đang áp dụng. 
 

� Thông tin từ các cựu sinh viên của trường 
 
Hàng năm, các trường Đại học thường tổ chức các buổi giao lưu với cựu sinh 
viên. Trong các buổi giao lưu đó, hãy cố gắng làm quen và tìm hiểu triển vọng 
việc làm ở đơn vị mà các bạn cựu sinh viên đang công tác. Thông qua mối quan 
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hệ này, bạn còn có thể hỏi được rất nhiều thông tin bổ ích để hiểu rõ về công ty, 
tạo thuận lợi cho quá trình phỏng vấn tuyển dụng sau này. 
 

� Thông tin từ các buổi giao lưu nghề nghiệp 
 
Các trường Đại học, đặc biệt là các trường Kinh tế- QTKD, thường tổ chức các 
buổi giao lưu nghề nghiệp với đối tượng khách mời là giám đốc hoặc nhà quản lý 
của doanh nghiệp. Trong các buổi giao lưu này, bạn sẽ được nghe nhiều thông tin 
hữu ích về các yêu cầu nghề nghiệp (kỹ năng, kiến thức chuyên môn…) cũng như 
biết được nhu cầu tuyển dụng của các công ty. 
 

Ví dụ: trong buổi giao lưu về công tác marketing trong doanh nghiệp, bạn nghe đại 
diện công ty thủy sản N nói rằng: công ty đang xây dựng một nhà máy chế biến thủy 
sản mới có công suất lớn và nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong vòng 6 tháng nữa. 
Thông tin này gợi ý với bạn rằng trong vòng 2-3 tháng nữa công ty này sẽ tuyển thêm 
rất nhiều nhân viên thuộc nhiều chuyên ngành (kế toán, kinh doanh, marketing, public 
relation, ngoại thương, chế biến thủy sản, cơ khí, điện, điện lạnh…) để làm việc trong 
nhà máy mới. 

 

2.2. Nên làm gì khi không tìm được thông tin 
tuyển dụng phù hợp? 

 
Trong trường hợp không tìm được một cơ hội việc làm nào phù hợp, bạn có thể tự tạo cơ 
hội cho mình như sau: 
 
• Nộp hồ sơ tự phát 
 

Bạn chuẩn bị hồ sơ và đến các công ty mà mình quan tâm (dù họ không có thông báo 
tuyển dụng). Cách thực hiện như sau: 

(1) Liệt kê danh sách các ngành/lĩnh vực mà bạn yêu thích 

(2) Liệt kê tất cả các doanh nghiệp trong các ngành/lĩnh vực đó, sau đó cân nhắc và 
lựa chọn lại một vài công ty mà bạn thực sự ưa thích. Các công ty này chính là 
“mục tiêu tấn công” của bạn. 

(3) Làm hồ sơ và gửi theo đường bưu điện về phòng nhân sự (hoặc phòng tổ chức) 
của các công ty mục tiêu. 

 
Mặc dù các công ty này không có thông báo tuyển dụng, nhưng điều đó có nghĩa là 
họ chưa có nhu cầu tuyển dụng ở hiện tại chứ không phải là không có nhu cầu tuyển 
dụng! Trong tương lai, khi cần tuyển người, họ sẽ mang hồ sơ của bạn ra xem xét. 
Điểm cần lưu ý là: nên chọn các công ty đang phát triển hoặc sắp bước vào giai đoạn 
cải tổ lại, vì chắc chắn họ sẽ cần người trong tương lai gần. Nếu gửi hồ sơ cho các 
công ty khác, có thể bạn sẽ phải chờ đợi lâu. 
 
Sau khi gửi hồ sơ cho các công ty, thỉnh thoảng bạn nên điện thoại cho họ để biết 
thông tin và tạo cho họ ấn tượng rằng bạn thực sự muốn làm việc cho họ. 
 

• Xin làm việc không lương ở các công ty 
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Theo tác giả Đỗ Thanh Năm3, thay vì nộp hồ sơ cho các công ty mà bạn thích dù họ 
chưa có nhu cầu tuyển dụng, bạn có thể trực tiếp đến xin gặp giám đốc và xin làm 
việc không nhận lương để học hỏi kinh nghiệm. Sau một thời gian làm việc, khi bạn 
đã chứng tỏ được khả năng của mình, giám đốc thường sẽ đề nghị bạn ký hợp đồng 
làm việc chính thức. Thời gian ban đầu chính là thời gian thử việc của bạn.  
 
Kế sách này có thể áp dụng rất hữu hiệu đối với các doanh nghiệp nhỏ của tư nhân, 
nơi bạn có thể dễ dàng gặp giám đốc để trình bày nguyện vọng “làm việc không 
lương” của mình, cũng như dễ dàng chứng tỏ khả năng của mình với giám đốc do quá 
trình tiếp xúc trực tiếp hàng ngày trong công việc. Trong thực tế, có nhiều bạn sinh 
viên ngành y- một ngành có mức độ cạnh tranh việc làm ở các thành phố lớn rất gay 
gắt- đã áp dụng rất thành công kế sách này. 
 
Trong trường hợp sau một thời gian (khoảng 1 tháng) mà giám đốc không đưa ra lời 
đề nghị làm việc và cũng không muốn mời bạn làm việc khi bạn chủ động đề nghị, 
bạn cũng không thiệt hại gì. Vì sao? Rõ ràng là thông qua việc làm việc không lương, 
bạn cũng đã thu được một số kinh nghiệm làm việc quý báu để “làm giàu” cho bộ hồ 
sơ xin việc của bạn, làm cơ sở cho việc xin việc ở những nơi khác. 

 

                                                 
3 Đỗ Thanh Năm. Nghệ thuật xâm nhập thị trường lao động. NXB Trẻ. Tp.HCM, 2000. Trang 29 
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Chương 3 
 
 

  huẩn bị 
 

    hồ sơ xin việc 
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3.1. Các công ty tìm kiếm gì ở bộ hồ sơ dự tuyển 
của ứng viên? 

 
Bộ hồ sơ dự tuyển chính là lời tự giới thiệu của bạn với nhà tuyển dụng. Chỉ có các ứng 
viên vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ mới được mời dự phỏng vấn. Vì vậy, bộ hồ sơ chính 
là căn cứ để nhà tuyển dụng quyết định xem có nên dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn năng 
lực của bạn qua cuộc thi viết chuyên môn hay vòng phỏng vấn cá nhân hay không. Thông 
qua bộ hồ sơ dự tuyển, các công ty cần tuyển nhân viên muốn biết được trình độ chuyên 
môn, kinh nghiệm, các phẩm chất cá nhân, ưu và nhược điểm của ứng viên để có thể sơ 
tuyển được các ứng viên nổi trội nhất, phù hợp nhất với văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy, 
để có thể vượt qua vòng, trong bộ hồ sơ của mình, các ứng viên cần thể hiện một cách 
đầy đủ nhất các yếu tố mà nhà tuyển dụng quan tâm. 
 

3.2. Chuẩn bị và gửi bộ hồ sơ xin việc 
 
Một bộ hồ sơ xin việc gồm các loại giấy tờ sau: 

• Đơn xin việc 

• Sơ yếu lý lịch (có dán hình và xác nhận của địa phương, nếu có yêu cầu) 

• Bản sao bằng cấp chuyên môn: bằng tốt nghiệp Đại học (hoặc bằng cấp cao hơn- nếu 
có), chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và các chứng chỉ nghiệp vụ (ví dụ: chứng 
chỉ thư ký văn phòng). Hiện nay, nhiều công ty không yêu cầu ứng viên phải công 
chứng các giấy tờ của mình, do vậy chỉ nộp giấy tờ có công chứng khi được yêu cầu. 

• Thư giới thiệu của công ty cũ/Người tham khảo thông tin 

• Những bằng chứng về thành tích đã qua (bảng điểm, giấy khen…) 

• Giấy chứng nhận sức khỏe (nếu có yêu cầu) 

• Bản sao Chứng minh nhân dân và/hoặc Hộ khẩu (nếu có yêu cầu) 

• Hình thẻ 2x3, 3x4 hoặc 4x6 (nếu có yêu cầu) 
 
Khi photo, bạn nên sử dụng khổ giấy A4 cho tất cả các loại giấy tờ. Bộ hồ sơ có khổ giấy 
bằng nhau tạo cảm giác trật tự, ngăn nắp nên dễ gây được cảm tình đối với công ty. 
 
Sắp xếp theo thứ tự như trên cho thấy tầm quan trọng giảm dần của các loại giấy tờ trong 
bộ hồ sơ: đơn xin việc và sơ yếu lý lịch là hai loại quan trọng nhất; kế tiếp là bằng cấp 
chuyên môn và thư giới thiệu. Cách sắp xếp đó giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng nắm 
được các thông tin quan trọng nhất về bạn. Lưu ý: không nên dùng kim để bấm các loại 
giấy tờ trên lại với nhau. 
 
Sau khi sắp xếp theo thứ tự, tất cả các loại giấy tờ cần được cho vào một bao đựng hồ sơ 
lịch sự. Bao đựng hồ sơ có thể mua loại bán sẵn ở các nhà sách, hoặc bạn tự làm, nhưng 
về kích cỡ nó ít nhất phải đủ chứa “trọn vẹn” những trang giấy A4 để nguyên khổ. Không 
nên gập các loại giấy tờ trong bộ hồ sơ lại, vì có thể làm giấy tờ nhàu nát, gây mất thiện 
cảm. Bạn nên ghi đầy đủ tên, địa chỉ người gửi, người nhận và vị trí và/hoặc mã số dự 
tuyển lên mặt trước bao đựng hồ sơ. Nếu bạn gửi hồ sơ qua đường fax, hãy gửi thêm một 
bộ qua đường bưu điện. 
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Trong trường hợp bạn nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua e-mail, bạn hãy quét (scan) các giấy 
tờ trên thành tập tin, rồi gửi dạng tập tin đính kèm. Thứ tự đính kèm tập tin cũng theo thứ 
tự đã nêu ở trên. Nếu gửi qua e-mail, đừng bao giờ quên đặt một tiêu đề phù hợp kèm vài 
lời ngắn gọn. Hầu hết các công ty sẽ không xem các thư để trống tiêu đề, vì chúng 
thường là thư rác (spam) hoặc có chứa virus máy tính. Cũng nên lưu ý tránh viết nhầm 
tên công ty, nghĩa là muốn gửi cho công ty B nhưng lại đề “Kính gửi công ty A”. Tuyệt 
đối không gửi chuyển tiếp thư (forward) đến công ty B một e-mail đã gửi công ty A vì e-
mail qua mỗi lần forward lại biến thành một tập tin đính kèm, người nhận muốn đọc 
được phải nhấp chuột nhiều lần, rất phiền phức. Ngoài ra, việc này còn gây khó chịu cho 
công ty nhận mail, vì họ có cảm giác mình chỉ là sự lựa chọn sau cùng của bạn trên hành 
trình tìm việc. 
 

3.3. Nghệ thuật viết đơn xin việc 
 
3.3.1. VIẾT THƯ XIN VIỆC KHÔNG THEO MẪU  
 
Đơn xin việc (hay thư xin việc) là loại giấy tờ đầu tiên của ứng viên mà các công ty đọc, 
vì thế bạn phải viết thật súc tích, rõ ràng nhưng đầy đủ thông tin quan trọng nhất về mình 
để thuyết phục công ty xem tiếp bản sơ yếu lý lịch của bạn. 
 
Hiện nay, một số công ty yêu cầu ứng viên viết tay đơn xin việc để đánh giá cá tính thông 
qua chữ viết. Tuy nhiên, đa số các công ty cho phép ứng viên được đánh máy thư xin 
việc, vì họ nhận thấy rằng nếu yêu cầu viết tay thì rất nhiều ứng viên lại nhờ người khác 
có nét chữ đẹp viết! Dù viết tay hay đánh máy, đơn xin việc của bạn cũng phải đảm bảo 
hai yêu cầu: 
 
• Về văn phong 

 
Cần nhớ rằng, cách hành văn viết đơn/thư trong tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa… 
đều khác nhau. Do vậy, khi viết đơn xin việc bằng loại ngôn ngữ nào thì phải bảo 
đảm đúng cách hành văn của ngôn ngữ đó. 
 
Nói chung, về văn phong, đơn xin việc phải bảo đảm các yếu tố sau: 

� Bố cục hợp lý; 

� Viết câu đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu; 

� Văn phong ngắn gọn, không lặp lại, không dùng kiểu viết “bóng bẩy”; 

� Dùng từ ngữ thông dụng, không dùng từ địa phương hay văn nói; 

� Trình bày sạch, đẹp mắt; 

� Không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp. 
 
• Về nội dung 

 
Đơn xin việc phải chứa đầy đủ 4 nội dung chính:  
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� Vị trí dự tuyển: nêu rõ công việc hoặc vị trí dự tuyển nào mà bạn quan tâm và 
giải thích làm thế nào bạn biết được thông tin tuyển dụng của công ty? (xem lại 
các nguồn thông tin tuyển dụng ở chương 2) 

� Sự phù hợp với công việc: bạn cần chứng minh rằng mình phù hợp với công việc 
dự tuyển. Các thông tin về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân 
và mục tiêu nghề nghiệp của bạn được trình bày chi tiết ở sơ yếu lý lịch nên ở đây 
bạn không lặp lại, mà nhiệm vụ của bạn là phải chứng tỏ rằng những yếu tố đó 
hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của công việc mà bạn dự tuyển. Trong số các yếu 
tố trên, sở thích, sự nhiệt tình với công việc dự tuyển và mục tiêu nghề nghiệp của 
bạn- nếu phù hợp với vị trí dự tuyển- sẽ gây ấn tượng tốt cho công ty, vì chúng 
chứng tỏ được tiềm năng phát triển của bạn trong lĩnh vực chuyên môn mà bạn dự 
tuyển. 

� Khả năng đóng góp cho công ty: cần thể hiện mong muốn đóng góp cho sự phát 
triển của công ty. Hãy viết chân thành, tránh dùng lời lẽ sáo rỗng, “đao to búa 
lớn” hay “hô khẩu hiệu” vì sẽ làm công ty nghi ngờ sự trung thực của bạn. 

� Mong muốn được “đi tiếp”: bạn phải cám ơn đại diện công ty đã dành thời gian 
đọc thư của bạn và thể hiện mong muốn được tham gia vòng thi chuyên môn 
và/hoặc vòng phỏng vấn tuyển dụng. 

 
3.3.2. VIẾT THƯ XIN VIỆC THEO MẪU CÓ SẴN 
 
Hiện nay, một số công ty yêu cầu ứng viên phải viết thư xin việc theo mẫu chung do họ 
quy định. Theo đó, người xin việc chỉ cần điền vào những khoảng trống cho sẵn một cách 
nhanh chóng và thuận tiện. Nội dung của mẫu thư xin việc chung cũng không khác lắm 
so với các nội dung đã trình bày ở trên. Với loại thư xin việc này, bạn vẫn có cơ hội tạo 
phong cách riêng và gây ấn tượng với nhà tuyển dụng thông qua các lưu ý sau: 

(1) Bạn nên xin cho mình hai bản, một bản dùng để “viết nháp”, nghĩa là bạn có thể tự 
do bôi xóa để có được câu trả lời ưng ý nhất. Sau khi hoàn tất, bạn viết lại phần trả 
lời sang bản thứ hai để gởi ứng tuyển. Như thế, thư xin việc của bạn vừa đảm bảo 
được mặt thông tin lẫn thẩm mỹ khi đến tay nhà tuyển dụng. 

(2) Bạn cần đọc cẩn thận một lượt tất cả nội dung thông tin yêu cầu trong mẫu thư xin 
việc, chú ý những chi tiết nhỏ nhất có thể mang đến cho bạn những lợi thế, ví dụ 
như đừng bỏ qua phần thông tin bổ sung và sở thích nếu có. 

(3) Trả lời thông tin mỗi câu chính xác với câu hỏi của nhà tuyển dụng; viết ngắn gọn, 
không nên dài dòng hay lặp đi lặp lại nhiều lần. 

(4) Sau khi hoàn chỉnh thư xin việc, trước khi gửi đi, bạn hãy kiểm tra lỗi chính tả nhiều 
lần và giữ lại cho mình một bản photo. Nó sẽ rất có ích cho buổi phỏng vấn, vì trong 
buổi phỏng vấn công ty thường hỏi kiểm tra hoặc hỏi sâu thêm về một số thông tin 
bạn đã cung cấp trong đơn xin việc và sơ yếu lý lịch. 

3.3.3. MỘT SỐ LỜI KHUYÊN KHI VIẾT THƯ XIN VIỆC 
 
Để thư xin việc của bạn đạt hiệu quả cao nhất, bạn hãy thực hiện 6 lời khuyên sau4: 
 

                                                 
4 Điều chỉnh từ Diễn Dàn Doanh Nghiệp (http://www.dddn.com.vn/) 
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• Ghi rõ tên người nhận 
 
Đơn xin việc tốt nhất nên gửi cho cá nhân, trừ trường hợp công ty quy định là gửi về 
“Phòng Nhân sự” hoặc “Phòng Tổ chức”. Nếu được thì nên gửi cho người có toàn 
quyền quyết đinh tuyển dụng. Bạn cũng dừng bao giờ viết thông tin người nhận một 
cách chung chung như “Giám đốc nhân sự”. Nếu không biết tên của người sẽ nhận hồ 
sư, hãy gọi điện thoại đến hỏi công ty. Nếu công ty không cung cấp, hãy thử các cách 
khác như làm quen với các nhân viên hay tìm kiếm trên webiste công ty. Việc nêu rõ 
họ tên trên thư sẽ tăng thêm tính trang trọng và làm cho người khác không xem đây là 
bức thư rác. 
 

• Tập trung vào vấn đề chính 
 
Thư xin việc không bao giờ được quá một trang, vả lại do phải đính kèm các thông 
tin như địa của bạn và địa chỉ công ty nên khoảng trống còn lại không nhiều. Đây là 
nguyên nhân buộc bạn phải giải thích lý do viết thư ngay lập tức. 
 
Nếu bạn đang phản hồi cho một mẩu đăng tuyển trên báo, hãy đề cập đến mẩu quảng 
cáo và vị trí nộp đơn trong dòng đầu tiên hay thứ 2. Trong trường hợp được một cá 
nhân giới thiệu, bạn cũng cần nêu rõ điều này. 
 

• Bộc lộ sự hiểu biết về công ty 
 
Cách để gây chú ý với nhà tuyển dụng là chứng tỏ sự chuẩn bị của bạn. Trước khi bắt 
tay vào công việc viết thư, hãy tìm hiểu về công ty thông qua các tin tức và sự kiện 
gần đây như tình hình tài chính, khả năng phát triển, các thành công... Sau đó, đem 
những kiến thức này vào lá thư. 
 
Ví dụ, bạn có thể mở đầu bằng cách đề cập đến một câu chuyện gần đây mà bạn đọc 
được về thành công của công ty khi mở rộng ra thị trường toàn quốc và thể hiện ý 
nguyện vận dụng các kinh nghiệm của bạn để giúp nâng cao hơn vị thế của công ty. 
 

• Đáp ứng đúng yêu cầu của nhà tuyển dụng 
 
Bạn nên đề cập trong thư những điều mà công ty đang tìm kiếm ở các ứng viên. Điều 
này có nghĩa là bạn phải chú ý đến mẩu đăng tuyến và mô tả công việc. Nếu công ty 
cho biết họ đang tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm quản nguồn vốn, hãy chắc chắn 
là kinh nghiệm của bạn được trình bày một cách cụ thể nhất, ví dụ: “Tôi đã có kinh 
nghiệm quản trị nguồn vốn trị giá 5 tỷ đồng và liên tục hoàn thành các mục tiêu tài 
chính được đề ra”. 
 
Hãy sử dụng thư xin việc để chỉ rõ sự phù hợp của bạn với yêu cầu công việc. Cách 
tốt nhất để thực hiện điều này là làm cho người đọc đi đến cùng một kết luận như bạn 
một cách dễ dàng. 
 

• Hứa hẹn sẽ thực hiện 
 
Hãy kết thúc thư bằng lời hứa sẽ liên hệ với công ty và cam kết sẽ hành động để 
chứng tỏ cho lời nói. Thay vì kết thúc bằng câu nói: “Tôi mong được nhận tin tức của 
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Ông/Bà”, hãy dùng một cách khác chủ động hơn: “Tôi sẽ liên lạc với Ông/Bà vào 
tuần tới để sắp xếp thời gian thuận tiện nhất cho cuộc gặp mặt của chúng ta”. 
 

• Đọc lại nhiều lần 
 
Nhiều bạn chán việc đọc lại thư xin việc của mình vì cho rằng đã đọc nó quá nhiều 
lần. Tuy nhiên, việc đọc đi đọc lại nhiều lần là điều cần làm nhằm bảo đảm không có 
bất kỳ lỗi đánh máy, chính tả hay ngữ pháp nào. Đây là các lỗi mà nhà tuyển dụng 
không thích nhưng nhiều bạn trẻ lại hay mắc phải. Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi khi 
phải chỉnh sửa liên lục, hãy nhờ bạn bè hay gia đình đọc và chỉnh sửa dùm. 

 

3.4. Nghệ thuật viết lý lịch cá nhân 
 
3.4.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA LÝ LỊCH CÁ NHÂN 
 
Lý lịch cá nhân (Curriculum vitae- CV hay Resumé) là một bản mô tả súc tích kinh 
nghiệm làm việc và quá trình học tập của bạn. Nó là loại giấy tờ quan trọng nhất trong bộ 
hồ sơ xin việc và là phương tiện để giúp bạn có được một cuộc hẹn phỏng vấn. 
 
Các doanh nghiệp thường nhận được rất nhiều lý lịch nên họ không thể dành nhiều thời 
gian để đọc từng lý lịch. Thay vì vậy, họ sẽ đọc lướt thật nhanh (2-3 phút/lý lịch) để chọn 
ra những lý lịch ấn tượng nhất, những lý lịch còn lại sẽ bị gạt sang một bên. Do vậy, 
muốn vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ, bạn phải dành nhiều thời gian gọt dũa để cho ra một 
bản lý lịch tốt nhất có thể. 
 
Ý nghĩa quan trọng nhất của lý lịch là nó phải thể hiện được rõ ràng các mục tiêu nghề 
nghiệp cũng như các kỹ năng và kiến thức có được từ kinh nghiệm làm việc trước đó. 
 
3.4.2. CÁC KIỂU LÝ LỊCH 
 
Người ta chia lý lịch ra thành 2 nhóm chính: 

• Lý lịch kiểu Mỹ (Resumé): cô đọng, tập trung vào các thành tựu đã đạt được, dài 
không quá 1 trang. 

• Lý lịch kiểu quốc tế (Curriculum vitae-CV): thường cung cấp nhiều thông tin hơn 
resumé, nhất là thông tin về các công việc đã từng làm, có thể dài khoảng 2 trang. 

Cả hai nhóm lý lịch này đều được chấp nhận rộng rãi. 
Căn cứ theo cách viết lý lịch, người ta chia thành 4 kiểu lý lịch5: 

• Lý lịch kiểu “kỹ năng”: thích hợp cho những người có được kinh nghiệm quý báu 
thông qua các công việc cũng như các khóa đào tạo nghiệp vụ. Thường các kinh 
nghiệm này không có liên quan với nhau. Kiểu này phù hợp với sinh viên mới ra 
trường, vì nó tập trung vào khả năng hơn là các công việc đã làm qua. 

• Lý lịch kiểu “trình tự thời gian”: kiểu lý lịch này thích hợp với những người có 
kinh nghiệm làm việc gần như liên tục (nếu có ngắt quãng thì thời gian không lớn 
lắm) và các công việc đã làm trong quá khứ có liên quan trực tiếp đến công việc 

                                                 
5 Viện giáo dục quốc tế. Hướng nghiệp Việt Nam. NXB Văn hóa – Thông tin. 2001. Trang 35, 37. 
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muốn dự tuyển. Nó bắt đầu bằng công việc gần đây nhất và tiếp tục đi ngược thời 
gian về các công việc trước đó.  

• Lý lịch kiểu “chức năng”: lý lịch kiểu “chức năng”- cùng với lý lịch kiểu “hình 
tượng”- ít phổ biến hơn hai kiểu lý lịch trên. Kiểu lý lịch này giúp làm nổi bật kinh 
nghiệm làm việc trước đó, cho thấy bạn đáp ứng được yêu cầu công việc đang xin.  

• Lý lịch kiểu “hình tượng”: thường được những người tìm việc trong lĩnh vực nghệ 
thuật như thiết kế, tạo hình, viết quảng cáo… sử dụng. Với kiểu này, ta dùng các kiểu 
chữ nghệ thuật, hình vẽ, màu sắc và cách bố trí độc đáo để thể hiện khả năng sáng tạo 
cá nhân. 

 
Mỗi vị trí ứng tuyển cần một cách trình bày riêng để liệt kê kinh nghiệm chuyên môn, 
học tập và các hoạt động khác. Vì vậy, việc lựa chọn kiểu lý lịch nào phụ thuộc vào kinh 
nghiệm làm việc cũng như yêu cầu nghề nghiệp mà bạn muốn dự tuyển.  
 
3.4.3. BỐ CỤC CỦA MỘT BẢN LÝ LỊCH 
 
Dù bạn chọn kiểu lý lịch nào trong số các kiểu lý lịch phía trên, bản lý lịch của bạn cũng 
phải chứa các nội dung sau: 
 
(1) Thông tin liên hệ 

 
Cần ghi: họ tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, e-mail. Là người Việt Nam, ngay cả khi 
khi lý lịch bằng tiếng Anh, bạn nên ghi họ tên theo đúng thứ tự Việt Nam; việc đảo 
ngược tên trước họ sau có khi làm người đọc bối rối. Số điện thoại nên ghi rõ là số 
nhà riêng, cơ quan, di động, có phải nhờ nhắn không. 
 

(2) Mục tiêu nghề nghiệp 
 
Bạn nên ghi mục tiêu nghề nghiệp cụ thể để tổ chức tuyển dụng thấy được định 
hướng phát triển của bạn. Mục tiêu nên bao gồm những thành công ngắn hạn cũng 
như viễn cảnh lâu dài mà bạn muốn đạt được trong nghề nghiệp. Cần tránh viết chung 
chung như “muốn phát triển khả năng bản thân trong một tập đoàn nước ngoài nổi 
tiếng”. Kiểu viết này vừa nghe có vẻ tâng bốc công ty, vừa cho thấy bạn không hiểu 
gì về ngành nghề kinh doanh của công ty. 
 
Phải nêu rõ ràng và nổi bật công việc bạn thích, phù hợp khả năng, kể cả môi trường 
làm việc mà bạn yêu cầu. Khi xin vào làm việc tại một công ty hiện đại thì đây là 
phần ăn điểm vì chúng ta dám yêu cầu, đòi hỏi và hoàn toàn tự tin khi đề nghị công 
việc cho chính mình. 
 

(3) Tiểu sử về trình độ học vấn và quá trình đào tạo 
 
Nêu rõ niên khóa, tên trường, chuyên ngành nếu có và bằng cấp đạt được. Nếu bạn có 
bằng cử nhân trở lên thì không cần phải nêu tên trường cấp I, cấp II. Nhớ đề cập cả 
các khóa đào tạo nghiệp vụ đã tham gia- thường những khóa đào tạo là nơi cung cấp 
những kỹ năng rất thực tiễn và hữu ích. Nếu trong quá trình đi học, bạn từng đạt 
những giải thưởng hay học bổng quan trọng thì nhớ đề cập đầy đủ. 
 

(4) Kinh nghiệm làm việc 
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Những nội dung cần đề cập: ngày tháng bắt đầu, kết thúc công việc đã làm; tên 
công ty, ngành nghề hoạt động, mô tả ngắn gọn công việc của bạn, thành tựu đạt 
được (nếu có); mức lương khởi điểm và lúc nghỉ; lý do bạn nghỉ việc ở công ty cũ. 
 
Với các bạn có nhiều kinh nghiệm làm việc, mục này thực sự là chỗ để bạn “ghi 
điểm”- chứng tỏ ưu điểm vượt trội của mình so với các ứng viên khác. Tuy nhiên, cần 
tránh làm cho công ty dự tuyển đánh giá rằng bạn đã thay đổi công việc quá nhiều 
lần. Quá nhiều trong trường hợp này chưa chắc đã hay, vì nó có thể cho thấy bạn là 
một người thiếu lập trường, kém kiên định, không có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng. 
Vì vậy, bạn chỉ nên kể có chọn lọc những chỗ làm mới nhất, hoặc những nơi nào bạn 
đã làm việc với thành tích tốt nhất trong thời gian dài nhất với tính chất công việc liên 
quan nhiều nhất đến loại việc bạn đang dự tuyển. 
 
Ngược lại, với đa số sinh viên mới tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc thực sự là một 
rào cản quá lớn. Tuy nhiên, bạn khoan vội thất vọng. Dù chưa làm việc toàn thời gian 
thì trong thời gian đi học chắc chắn bạn cũng có được một số kinh nghiệm thông qua 
các hoạt động sau đây: hoạt động ngoại khóa, thực tập tốt nghiệp, tham gia dự án- đề 
tài nghiên cứu (với thầy cô), làm việc bán thời gian, phụ giúp gia đình việc sản xuất- 
kinh doanh… Những kinh nghiệm đó cho thấy bạn là người năng động, có ý chí vươn 
lên và có tiềm năng phát triển trong tương lai. Rất nhiều công ty tuy ghi yêu cầu 
tuyển dụng là “tối thiểu 2 năm kinh nghiệm”, song trong thực tế họ vẫn tuyển những 
ứng viên chưa từng làm việc toàn thời gian, miễn là ứng viên đó có kinh nghiệm làm 
việc ngắn hạn và có năng lực phù hợp. 
 

(5) Các kỹ năng 
 
Đây là nội dung bổ sung cho phần học vấn và kinh nghiệm làm việc. Nếu phần học 
vấn và kinh nghiệm nhắc đến những gì bạn đã làm qua, thì phần kiến thức/kỹ năng sẽ 
nhấn mạnh những gì bạn đã gặt hái được và có thể áp dụng cho công việc sắp tới. Các 
kỹ năng cũng có thể có được từ các hoạt động ngoại khóa như công tác Đoàn, công 
tác xã hội… Bạn có thể nêu những phần thưởng, thành tựu đã đạt được từ khi còn đi 
học đến khi đi làm việc, thông qua đó cho thấy những kỹ năng mà bạn đã có được. 
Hoặc bạn cũng có thể liệt kê những kiến thức, kỹ năng mình thông thạo, hoặc nêu 
một số kỹ năng cần thiết rồi tự đánh giá theo thang điểm 1..5 (5- rất tốt, 4- tốt, 3- khá, 
2- trung bình, 1- cần cải thiện thêm). 
 

(6) Người giới thiệu, tham khảo 
 
Vì tổ chức tuyển dụng chưa biết rõ bạn nên họ không thể kiểm chứng những gì bạn tự 
kê khai về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các thành tựu của bạn. Để làm 
tăng niềm tin cho họ, bạn nên nhờ 2-3 người hiểu rõ về quá trình làm việc và/hoặc 
học tập của bạn đứng ra “làm chứng” cho bạn và nhận xét về bạn khi nhà tuyển dụng 
muốn thẩm tra thông tin. Nếu được, bạn nên nhờ những người này viết thư giới thiệu 
và gửi kèm thư trong bộ hồ sơ xin việc. 
 
Cần lưu ý: người giới thiệu càng có uy tín thì hồ sơ của bạn càng được đánh giá cao. 
Vì vậy, bạn nên cố gắng nhờ thầy cô cũ ở trường Đại học xác nhận về thành tích học 
tập và nhờ người quản lý ở công ty cũ xác nhận thành tích làm việc. 
 



 

34 

(*) Hình (kích thước khoảng 3x4 cm): được dán góc trên bên trái hoặc bên phải bản lý 
lịch (nếu công ty tuyển dụng có yêu cầu). 
 

3.4.4. MỘT SỐ LỜI KHUYÊN ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT LÝ LỊCH TỐT6 
 
Những điều nên làm: 

• Cố gắng làm nổi bật các ưu thế của mình; 

• Nên liệt kê quá trình học tập và kinh nghiệm làm việc theo trình tự thời gian ngược 
dòng, bắt đầu với những công việc gần đây nhất, vì người ta quan tâm đến những 
thông tin hiện tại hơn; 

• Nên thay các câu đầy đủ bằng các cụm từ để lý lịch súc tích và đi trực tiếp vào vấn 
đề. Bắt đầu cụm từ bằng các từ chỉ hành động như: thúc đẩy, hỗ trợ, phân tích, xây 
dựng, hoạch định, điều phối… 

• Sử dụng các chi tiết, con số và đặc tính để làm cho kinh nghiệm làm việc trước đây 
trở nên sinh động. 

• Cố gắng trình bày rõ ràng, mạch lạc. Sử dụng vừa phải kiểu trình bày in nghiêng, in 
đậm, gạch dưới và cỡ chữ lớn để làm nổi bật các ý quan trọng. Nên dùng các kiểu 
chữ chân phương như Times New Roman, Arial; việc dùng các kiểu chữ “bay bướm” 
thường khiến người đọc khó chịu. 

• Nộp đơn xin việc và lý lịch bằng bản in chất lượng cao, không nên photo. 

• Đọc lại nhiều lần để phát hiện và sửa lỗi chính tả, ngữ pháp và đánh máy. 

• Nếu viết lý lịch bằng ngoại ngữ, nên nhờ một người giỏi ngoại ngữ kiểm tra lại lỗi 
chính tả, ngữ pháp và đánh máy dùm bạn. 

 

                                                 
6 Chỉnh sửa từ Viện giáo dục quốc tế. Hướng nghiệp Việt Nam. NXB Văn hóa – Thông tin. 2001. Trang 
37-39 
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Những điều nên tránh 

• Lạc đề: kể lể quá dài dòng, lan man, không tập trung mô tả các công việc chính và 
phù hợp với những gì nhà tuyển dụng mong đợi cho chức danh cần tuyển; 

• Chỉ kể về công việc đã làm mà không mô tả được những kiến thức/kỹ năng mà bạn 
đã có được. 

• Nói xấu về công ty cũ hoặc lãnh đạo cũ trong lý lịch của mình; 

• Đưa thông tin về gia đình vào lý lịch (trừ khi dự tuyển vào một tổ chức nhà nước). Đa 
số các tổ chức tư nhân không quan tâm các thông tin này, nếu có họ sẽ ghi rõ. 

• Cường điệu, phóng đại những việc bạn đã làm trước đây. Chắc chắn nhà tuyển dụng 
có đủ trình độ và kinh nghiệm để kiểm tra sự trung thực của bạn trong cuộc phỏng 
vấn sau này. Nếu họ phát hiện bạn không trung thực thì không bao giờ bạn được 
tuyển! 

• Dùng nhiều hơn 2 kiểu chữ hoặc dùng cỡ chữ nhỏ hơn 12. 

• Để sót lỗi chính tả, ngữ pháp và đánh máy trong lý lịch gửi đi. 

• Sử dụng mẫu lý lịch cũ: các đề mục như “mục tiêu nghề nghiệp”, “kinh nghiệm làm 
việc” và “kỹ năng” chắc chắn phải thay đổi theo thời gian. Vì vậy, nếu bạn sử dụng 
mẫu lý lịch cũ, rất có khả năng nó không còn phản ánh được thông tin về bạn. 

• Không đề cập ngày, tháng: một số nhân viên đã chuyển đổi rất nhiều công ty và 
không muốn nhà tuyển dụng tương lai có ấn tượng xấu về mình, vì thế họ chỉ liệt kê 
tên công ty mà không đề cập ngày tháng cụ thể. Điều này hoàn toàn sai lầm! Việc bỏ 
trống ngày tháng trong lý lịch chắc chắn sẽ khiến nhà tuyển dụng để ý đến nhiều hơn 
và thắc mắc về công việc bạn đã làm trong thời gian gần đây. 

 
Lời khuyên khi bạn viết lý lịch trên mạng 
 
Khi viết lý lịch trên mạng, ta cần chú ý thêm một số vấn đề: 

• Sử dụng nhiều danh từ: ở trên ta nói, khi viết lý lịch trên giấy tờ thông thường ta 
nên dùng động từ hành động để gây ấn tượng với người tuyển dụng, nhưng lý lịch 
trên mạng được quét bởi phần mềm tìm kiếm (như Google, Yahoo) để tìm những từ 
miêu tả tên công việc, kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ học vấn… Những từ này chủ 
yếu là danh từ. 

• Sử dụng nhiều thuật ngữ thông dụng. Các phần mềm tìm kiếm thường xếp hạng lý 
lịch theo số lượng từ then chốt trong lý lịch đó. Ví dụ như một công ty cần tuyển 
nhân viên văn phòng yêu cầu thành thạo Microsoft Word, Excel, Powerpoint, tiếng 
Anh trình độ C. Các lý lịch xin việc sẽ được sắp xếp theo số lượng các từ then chốt 
trên. 
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Chương 4 
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4.1. Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn 
 
Khi bạn nhận được thư mời phỏng vấn, nghĩa là bạn đã thành công bước đầu vì đã vượt 
qua vòng kiểm tra hồ sơ. Mục tiêu của cuộc phỏng vấn là để tổ chức tuyển dụng gặp bạn, 
tìm hiểu sâu hơn về tính cách, trình độ chuyên môn, phẩm chất cá nhân, các ưu và nhược 
điểm của bạn và xác định xem bạn có phù hợp với văn hóa công ty hay không. 
 
Đơn xin việc và lý lịch của bạn đã cho nhà tuyển dụng hình ảnh chung về khả năng của 
bạn. Giờ đây họ sẽ kiểm tra xem bạn có đúng là người thật sự phù hợp với vị trí mà họ 
đang muốn tuyển không. 
 
Hầu hết những người từng dự phỏng vấn đều đánh giá rằng, nó rất căng cẳng và thực sự 
là một thử thách khó khăn đối với bất kỳ ai. Tại sao vậy? Vì cuộc phỏng vấn là một hoạt 
động được lập trình sẵn, mà người lập trình và nắm quyền điều khiển là công ty tuyển 
dụng. Bạn phải tuân theo luật chơi do người khác đặt ra và đến khi bước vào cuộc phỏng 
vấn kết thúc bạn mới biết hết những luật lệ đó. 
 
Như vậy, khó khăn của cuộc phỏng vấn chủ yếu là vì nó chứa nhiều ẩn số. Để thành công 
trong cuộc phỏng vấn, bạn phải chuyển từ thế bị động sang thế chủ động, bằng cách giảm 
thiểu các ẩn số, tức là biết càng nhiều càng tốt những gì liên quan đến cuộc phỏng vấn. 
Để làm được điều này, bạn phải chuẩn bị chu đáo các vấn đề sau: 

• Hiểu rõ công ty tuyển dụng; 

• Hiểu rõ công việc dự tuyển; 

• Tự đánh giá bản thân trên quan điểm của công ty tuyển dụng; 

• Dự đoán trước những câu sẽ được hỏi; 

• Biết những gì bạn cần hỏi; 

• Luyện tập thật nhiều; 

• Biết cách chuẩn bị ngoại hình cho buổi phỏng vấn 
 
4.1.1. HIỂU RÕ CÔNG TY TUYỂN DỤNG 
 
Trong buổi phỏng vấn, các công ty đều hỏi câu hỏi đại loại như “Bạn biết gì về công ty 
chúng tôi?” hoặc “Hãy cho biết tại sao bạn thích làm việc cho công ty chúng tôi?”. Nếu 
bạn trả lời “Tôi không biết!” thì chắc chắn bạn sẽ là một trong những người đầu tiên bị 
loại. Vậy làm thế nào để có được thông tin về công ty? Bạn hãy tìm thông tin từ các 
nguồn sau: 

• Đến thư viện: ở đây có những cuốn danh bạ doanh nghiệp và các tạp chí, trong đó có 
một số thông tin cơ bản về doanh nghiệp và các bài viết về hoạt động của doanh 
nghiệp. 

• Tìm các đề tài nghiên cứu, các chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp viết về công ty. 
Các tài liệu loại này sẵn có trong thư viện trường đại học. Một số trường đại học còn 
đưa chúng lên mạng để bạn đọc tiện tham khảo. Đây là nguồn tài liệu dễ tìm mà lại 
chứa rất nhiều thông tin có giá trị vì được thực hiện công phu. 
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• Truy cập mạng internet để tìm các bài viết về công ty. So với việc tìm tạp chí trong 
thư viện thì phương pháp này nhanh hơn và cho kết quả thậm chí còn tốt hơn. 

• Vào trang chủ của công ty. Trong trường hợp công ty có quy mô nhỏ, chỉ hoạt động 
ở địa phương, bạn sẽ không thể tìm thấy thông tin của công ty trên mạng. Khi đó, bạn 
nên đến trực tiếp công ty để xin các ấn phẩm tự giới thiệu của công ty. Trên trang 
chủ và các ấn phẩm thường có các thông tin như: sản phẩm chính, thị trường chính, 
tầm nhìn chiến lược, mục tiêu phát triển, triết lý kinh doanh và khái quát tình hình 
kinh doanh của công ty trong năm vừa qua. 

• Đến Hiệp hội doanh nghiệp: đây là nơi có khá nhiều thông tin về hoạt động của 
công ty cũng như tình hình phát triển của ngành kinh doanh mà công ty đang hoạt 
động. 

• Nói chuyện với những người am hiểu về công ty: bao gồm các nhân viên của công 
ty, nhà cung cấp, đại lý… của công ty. Thông qua việc nói chuyện với người quen 
làm ở công ty, bạn còn có thể biết được thông tin về cách thức phỏng vấn mà công ty 
thường áp dụng, người sẽ phỏng vấn bạn…  

 
4.1.2. HIỂU RÕ CÔNG VIỆC DỰ TUYỂN 
 
Để hiểu rõ công việc dự tuyển, bạn có thể làm theo những cách sau: 

• Nói chuyện với người quen đang làm ở công ty: nhân viên của công ty sẽ biết phần 
nào về công việc bạn sắp đảm nhận, các chính sách đãi ngộ mà bạn có thể được 
hưởng, môi trường làm việc của công ty, những gì mà công ty mong đợi ở bạn. 

• Nói chuyện với những người đang làm công việc tương tự ở công ty khác: việc 
này giúp bạn biết được công việc họ làm, những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho 
công việc, những kinh nghiệm rút ra từ công việc, những gì mà nhà quản lý đòi hỏi ở 
họ, những khó khăn mà họ gặp trong nghề nghiệp và cách giải quyết, mức lương và 
các chế độ mà họ nhận được. 

 
Việc hiểu rõ công việc dự tuyển sẽ giúp bạn:  

• Trả lời các câu hỏi phỏng vấn trôi chảy và có hiểu biết hơn; 

• Có được sự tự tin cần thiết để tham gia chủ động vào cuộc phỏng vấn; 

• Có thể đàm phán với công ty để có được chế độ lương bổng, các chế độ đãi ngộ và 
điều kiện làm việc phù hợp với năng lực của bạn. 

 
4.1.3. TỰ ĐÁNH GIÁ BẠN TRÊN QUAN ĐIỂM CÔNG TY TUYỂN DỤNG 
 
Trước khi đi xin việc, bạn đã một lần tự đánh giá mình, nhưng đó là khi bạn đứng trên 
quan điểm của người đi xin việc. Theo quan điểm marketing, ta phải bán cái khách hàng 
cần chứ không phải bán cái ta có. Vì vậy, giờ đây, khi đã hiểu rõ công ty và công việc, 
bạn hãy đứng trên quan điểm của nhà tuyển dụng để tự đánh giá mức độ phù hợp của bạn 
với công việc tương lai. Đứng về phía nhà tuyển dụng, họ đánh giá các ứng viên theo 3 
căn cứ sau: 
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Hình 3: Các tiêu chí đánh giá năng lực ứng viên 
 

Trong 3 yếu tố trên, yêu cầu về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đương 
nhiên là cần thiết, song để quyết định tuyển người hay không người ta lại căn cứ vào các 
phẩm chất cá nhân của bạn. Thử hình dung, công ty Z muốn tuyển một kế toán trưởng. 
Ứng viên A có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, có chứng chỉ kế toán trưởng và có 5 
năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng ở một công ty TNHH. Mọi điều kiện về kiến thức 
và kỹ năng xem ra đều tuyệt vời, trừ một điều: cô A đã bị công ty trước đó sa thải vì tự ý 
sửa sổ sách, chứng từ, gây thiệt hại cho công ty. Nếu là giám đốc công ty Z, bạn có tuyển 
cô A hay không? Chắc chắn là không rồi! 
 
Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp là các yếu tố tương đối rõ ràng, vì nó thể 
hiện qua thành tích học tập và làm việc của bạn. Duy chỉ có phẩm chất cá nhân là yếu tố 
khó đánh giá hơn cả. Chính vì vậy, trong cuộc phỏng vấn, các công ty thường dành sự 
quan tâm và cố gắng đặt nhiều câu hỏi hóc búa để hiểu rõ các phẩm chất cá nhân của bạn. 
 
Câu hỏi xuất hiện ở đây là: các công ty đánh giá cao những phẩm chất nào? Theo công ty 
tư vấn quốc tế Watson Wyatt, các công ty đánh giá cao những phẩm chất sau7: 

• Sẵn sàng chia sẻ thông tin và ý tưởng; 

• Gắn bó với nhóm làm việc; 

• Thích ứng với sự thay đổi; 

• Có khả năng làm việc dưới áp lực; 

• Có ý thức về quyền sở hữu công việc và ý tưởng; 

• Sẵn sàng chấp nhận rủi ro đã lường trước và dám chấp nhận hậu quả; 

• Kinh nghiệm là việc đa văn hóa và/hoặc khả năng nói nhiều ngôn ngữ; 

• Khả năng giao tiếp rõ ràng và trung thực với đồng nghiệp, lãnh đạo và khách hàng; 

• Am hiểu về chiến lược kinh doanh; 

• Có quyết tâm tiếp tục học hỏi và phát triển kỹ năng; 

                                                 
7 Viện giáo dục quốc tế. Hướng nghiệp Việt Nam. NXB Văn hóa – Thông tin. 2001. Trang 51 
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Bây giờ, bạn hãy phán đoán xem những phẩm chất cá nhân nào mà công ty bạn dự tuyển 
đánh giá cao. Sau đó, hãy tự đánh giá bạn đã có những phẩm chất nào và tìm dẫn chứng 
thích hợp để minh họa. Trong cuộc phỏng vấn sắp tới, hãy cố gắng làm nổi bật những 
phẩm chất đó. Điều đó sẽ giúp bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng trong cuộc phỏng vấn. 
 
4.1.4. DỰ ĐOÁN NHỮNG CÂU MÀ NHÀ TUYỂN DỤNG CÓ THỂ HỎI 
 
Bạn nên cố gắng phán đoán các câu hỏi mà nhà tuyển dụng có thể hỏi trong cuộc phỏng 
vấn, sau đó dành thời gian suy nghĩ và chuẩn bị câu trả lời thật chu đáo. Điều này rõ ràng 
là tốt hơn nhiều so với khi bạn bước vào cuộc phỏng vấn, nghe câu hỏi tương tự rồi phải 
suy nghĩ chớp nhoáng và đưa ra câu trả lời ngay. Bạn có thể tham khảo các câu hỏi ở đề 
mục 4.4 của tài liệu này. 
 
4.1.5. LUYỆN TẬP THẬT NHIỀU 
 
Việc dự đoán câu hỏi và chuẩn bị trước câu trả lời là tốt, tuy nhiên nếu không luyện tập 
trả lời trước thì khi “lâm trận” thực tế có thể bạn vẫn sẽ gặp khó khăn. Hãy luyện tập 
cùng với một người bạn hoặc một người thân trong gia đình, nhờ họ góp ý cho câu trả lời 
của bạn. Bạn cũng cần tập luyện phần tự giới thiệu mình cho thật nhuần nhuyễn, vì đó 
bao giờ cũng là phần mở đầu của một cuộc phỏng vấn. Ngoài ra, bạn cũng phải luyện tập 
cách phát âm, đứng nói trước gương để điều chỉnh những cử chỉ, điệu bộ “khó coi”. 
 
4.1.6. BIẾT ĐƯỢC NHỮNG GÌ BẠN CẦN HỎI 
 
Trong quá trình phỏng vấn, thay vì chỉ ngồi thụ động trả lời các câu hỏi của nhà tuyển 
dụng, bạn nên tranh thủ hỏi lại những vấn đề mình chưa rõ về công ty và công việc. Điều 
này giúp bạn hiểu rõ hơn về công ty và công việc, từ đó bạn có thể quyết định có làm cho 
công ty hay không (khi được tuyển) và đàm phán điều kiện làm việc. 
 
Để có thể hỏi được trong khi phỏng vấn, bạn cần chuẩn bị trước các câu hỏi ở nhà. Hãy 
lên danh sách những điều cần hỏi và mang nó theo khi bạn đi phỏng vấn. Hành động nhỏ 
này là một thủ thuật giúp tạo ấn tượng về sự chuyên nghiệp và sự nhiệt tình của bạn nơi 
nhà tuyển dụng. 
 
Một số câu hỏi thích hợp mà bạn có thể sử dụng là: 

• Xin hãy nói đôi chút về văn hóa tổ chức và phong cách quản lý ở công ty. 

• Triết lý kinh doanh của công ty là gì? 

• Kế hoạch phát triển của công ty trong 5 năm tới là gì? 

• Điều gì làm cho một nhân viên thành công ở công ty này? 
 
4.1.7. CHUẨN BỊ NGOẠI HÌNH CHO BUỔI PHỎNG VẤN 
 
Người ta cho rằng cách ăn mặc của một người phản ảnh trình độ học vấn và tính cách của 
anh/cô ta. Trong các cuộc phỏng vấn, ngoại hình tạo ra ấn tượng ban đầu đối với người 
tuyển dụng nên nó giữ vai trò rất quan trọng. Nếu ấn tượng ban đầu không tốt thì chắc 
chắn bạn sẽ gặp bất lợi khi phỏng vấn. Vì vậy, để có thể tạo ra ấn tượng tốt đẹp nơi người 
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phỏng vấn, bạn cần chăm chút cho ngoại hình của mình trước khi bước vào cuộc phỏng 
vấn. Sau đây là một số lời khuyên dành cho bạn: 
 
• Ấn tượng bên ngoài 

 
Trước nhà tuyển dụng, bạn cần thể hiện một hình ảnh gọn gàng, sạch sẽ và có khiếu 
thẩm mỹ. Các lời khuyên bổ ích là: 

� Tóc: nên gọn gàng. Nam hớt ngắn, nữ nếu để tóc dài thì buộc hoặc kẹp gọn gàng 
ra phía sau. 

� Râu: nên cạo sạch sẽ, nếu để râu thì phải cắt, tỉa cẩn thận. 

� Móng tay: cắt ngắn sát và đều. Nam tuyệt đối không để móng tay dài. Bạn nữ 
nên tránh dùng các màu sơn móng tay quá chói mắt. 

 
• Ăn mặc đối với bạn nam 

� Quần: nên mặc quần vải hoặc quần kaki, không mặc quần Jeans hoặc các loại 
quần đi chơi khác. Vải quần nên chọn màu sậm hoặc sáng, nhưng không chọn các 
màu lòe loẹt. Quần cần được cắt may theo kiểu lịch sự. 

� Áo: chỉ nên mặc áo sơ mi, không mặc các loại khác. Nếu mặc quần màu nhạt thì 
áo màu sậm, nếu quần màu sậm thì áo màu nhạt. Không mặc áo sơ mi không cổ, 
hoặc có trang trí lạ mắt. 

� Cà vạt: dùng màu nhã, khổ vừa phải. Không dùng loại có màu quá tối, có hoa văn 
màu mè hoặc lập dị. Nên thắt cà vạt khi đi phỏng vấn, dù cho bạn cảm thấy không 
quen với việc này, vì nó tạo cho bạn hình ảnh nghiêm túc. 

� Giày: dùng kiểu giày tây bình thường, màu đen hoặc nâu, không dùng giày thể 
thao hoặc dép. Giày được đánh bóng cẩn thận, buộc dây gọn gàng. 

� Dây nịt (thắt lưng): nên chọn cùng tông màu với màu giày. Không dùng các loại 
đầu dây nịt “hầm hố”, chạm trổ cầu kỳ. 

� Vớ: chú ý chọn màu phù hợp với màu giày và màu quần. 

� Đồng hồ: nên dùng loại cổ điển. 

� Đồ trang sức: Không nên đeo, trừ khi đó là nhẫn cưới. 

� Cặp da: màu nâu, đen hoặc đỏ bordeaux. Không dùng cặp quá to so với vóc dáng 
của bạn. 

 
• Ăn mặc đối với bạn nữ 

� Quần áo: không nên mặc áo dài, vì loại áo này may bó, có thể làm bạn cảm thấy 
ngột ngạt khi ngồi phỏng vấn lâu trong tâm trạng căng thẳng. Có thể chọn váy 
dài, veston công sở hoặc đồ kiểu. Nên chọn các tông màu hợp với màu da của 
bạn. Quần áo may kiểu hợp thời trang nhưng giản dị và lịch sự. Tuyệt đối không 
ăn mặc hở hang. 

� Giày: không mang giày thể thao, giày dạ vũ, giày biểu diễn thời trang và cũng 
không mang giày có đế quá cao. 

� Vớ: nên chọn màu vớ gần giống với màu da tự nhiên (“vớ da người”). 
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� Đồ trang sức: chỉ đeo một số ít món làm tôn thêm vẻ đẹp của bạn. Không nên 
đeo quá nhiều, vì dễ làm người ta nghĩ rằng bạn đang “khoe của”. 

� Cặp da/túi xách: bạn dùng cặp da hoặc túi xách đều được. Có thể chọn màu sậm 
(nâu, đen, đỏ bordeaux) hoặc màu sáng (trắng, xám, xanh nhạt) nhưng không 
dùng màu quá sặc sỡ. 

 
4.1.8. CÁC KHÂU CHUẨN BỊ KHÁC 
 
Bạn đã chuẩn bị mọi thứ quan trọng cho cuộc phỏng vấn, tuy nhiên có những thứ “vặt 
vãnh” cũng có thể ảnh hưởng xấu tới kết quả phỏng vấn của bạn. Sau đây là một vài lời 
khuyên bổ sung mà bạn cần lưu ý để tránh các tình huống đó: 

• Nếu phỏng vấn ở nơi xa lạ, bạn hãy dành thời gian đi thử từ nơi ở (khách sạn chẳng 
hạn) đến địa điểm phỏng vấn để ước lượng chính xác thời gian di chuyển cũng như 
biết được các khó khăn có thể gặp trên đường đi (ví dụ: kẹt xe). 

• Nên đến sớm khoảng 20-30 phút trước giờ phỏng vấn để ổn định tinh thần và cũng để 
tránh tình huống kẹt xe xảy ra bất ngờ làm bạn đến trễ. Hầu hết các công ty sẽ loại 
các ứng viên đến trễ. 

• Luôn mang theo điện thoại di động, danh thiếp và số điện thoại của người (hoặc  
công ty) sẽ phỏng vấn bạn. Trong trường hợp bạn không tới đúng giờ được vì gặp  
tình huống bất ngờ thì hãy báo ngay cho người chịu trách nhiệm phỏng vấn của công 
ty. 

• Mang theo ít tiền để phòng khi phải trả tiền gửi xe hay các lệ phí bất ngờ khác. 

• Giặt ủi quần áo, cà vạt; đánh giày cẩn thận trước ngày phỏng vấn. 

• Kiểm tra xăng, nhớt của xe gắn máy để tránh trường hợp hết xăng giữa đường. 

• Các vật dụng mà bạn cần mang theo khi bạn đi phỏng vấn: 

� Một bản sao bộ hồ sơ đã nộp, quan trọng nhất là đơn xin việc và lý lịch; 

� Một cuốn sổ và một cây viết; 

� Danh thiếp của bạn (nếu có); 

� Danh sách những vấn đề mà bạn cần hỏi công ty; 

� Tên và số điện thoại của người sẽ phỏng vấn bạn; 

� Một tấm bản đồ (nếu phỏng vấn ở nơi xa lạ đối với bạn); 

� Điện thoại di động còn tiền trong tài khoản; 

� Những giấy tờ khác mà bạn thấy rằng cần thiết cho cuộc phỏng vấn. 

• Vào buổi tối trước ngày phỏng vấn, hãy đặt tất cả những thứ cần dùng cho ngày đi 
phỏng vấn ở nơi dễ thấy. Kiểm tra cẩn thận để không sót thứ gì. 

• Không nhậu hay thức khuya vào buổi tối trước ngày phỏng vấn. Hãy đi ngủ sớm để 
có trạng thái tinh thần và thể lực thoải mái, từ đó đầu óc mới minh mẫn. 

 
 

4.2. Các vòng phỏng vấn 
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Đối với các công ty lớn, quá trình phỏng vấn thường trải qua 3 vòng: 
 
4.2.1. VÒNG PHỎNG VẤN SÀNG LỌC 
 
Sau khi qua vòng hồ sơ, có thể vẫn còn rất nhiều ứng viên. Vì vậy, công ty sẽ tiến hành 
vòng phỏng vấn đầu tiên để loại ra các ứng viên không đủ trình độ hoặc các kỹ năng 
nghề nghiệp cơ bản cho công việc. Về cách thức, vòng phỏng vấn này có thể thực hiện 
bất ngờ qua điện thoại, hoặc cũng có thể gặp mặt trực tiếp có hẹn trước. 
 
Lời khuyên: 

• Nếu chuyên gia tuyển dụng gọi đến bất ngờ khi bạn chưa sẵn sàng trả lời, hãy hẹn lại 
khi khác. Tốt nhất là hẹn thời gian để bạn chủ động gọi lại. Điều này vừa tránh bất lợi 
cho bạn, vừa chứng tỏ sự chuyên nghiệp của bạn trong công việc. 

• Nên giữ thái độ nghiêm chỉnh trong khi trả lời (cho cả các vòng phỏng vấn sau nữa); 

• Vòng phỏng vấn này tập trung vào trình độ chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp 
chứ không phải các phẩm chất cá nhân. Vì vậy, hãy tập trung vào các điểm mạnh về 
chuyên môn và kỹ năng. 

• Trong cuộc phỏng vấn, cần bộc lộ sở thích và nhiệt tình của bạn đối với công việc; 

• Nhớ hỏi tên và chức vụ người phỏng vấn mình (thường là người của phòng nhân sự). 
Sau đó, nên viết thư cảm ơn người phỏng vấn. 

• Nên hỏi thông tin về vòng phỏng vấn tiếp theo. 
 
4.2.2. VÒNG PHỎNG VẤN CHỌN NGƯỜI 
 
Mục đích của vòng phỏng vấn này là chọn được các ứng viên thực sự phù hợp với công 
ty và vị trí cần tuyển. 
 
Lời khuyên: 

• Vòng phỏng vấn này thường được thực hiện bởi thủ trưởng tương lai của bạn, vì vậy 
cần trả lời thận trọng. 

• Ông/bà ta thường hỏi chuyên sâu về trình độ chuyên môn và các kỹ năng nghề nghiệp 
của bạn. Hãy giải thích thêm mà không lặp lại những gì đã viết trong đơn xin việc và 
lý lịch cá nhân. Cần làm nổi bật những ưu điểm về chuyên môn của bạn và chứng tỏ 
chúng tương thích với đòi hỏi của công việc dự tuyển. Ngoài ra, bạn cũng cần thể 
hiện được khát vọng nghề nghiệp và sự nhiệt tình với công việc dự tuyển. 

• Tuy nhiên, phẩm chất cá nhân của bạn mới là thông tin được khai thác nhiều nhất ở 
vòng này. Người phỏng vấn có thể tạo ra bầu không khí thân mật bằng cách trò 
chuyện “ngoài lề” để bạn bộc lộ ra các điểm yếu cũng như tính cách thật của mình. Vì 
vậy, hãy tỉnh táo, đừng sa vào “cái bẫy thân mật” của họ. 

• Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, hãy viết thư cảm ơn người phỏng vấn, dù bạn có 
được vào vòng tiếp theo hay không. 

 
4.2.3. VÒNG PHỎNG VẤN XÁC NHẬN 
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Đến vòng này, 99% bạn sẽ được tuyển. Giờ đây, giám đốc sẽ trực tiếp nói chuyện với 
bạn để kiểm tra lại kết quả phỏng vấn. Trong hầu hết trường hợp, đây chỉ là bước thủ tục 
nên ít khi loại thêm ứng viên. 
 
Lời khuyên: 

• Giám đốc sẽ không kiểm tra chuyên môn của bạn nữa, vì yếu tố này đã được kiểm tra 
hai lần rồi. Thay vì vậy, ông/bà ta sẽ trò chuyện về mục tiêu nghề nghiệp, về động cơ 
làm việc và các vấn đề khác liên quan đến phẩm chất cá nhân của bạn. Bạn không 
nên kéo dài thời gian phỏng vấn, vì càng để lâu bạn càng có nguy cơ bộc lộ điểm yếu. 

• Chú ý bộc lộ sự nhiệt tình với công việc và mong muốn đóng góp của bạn vào sự 
phát triển của công ty. 

• Tương tự như hai vòng trước, sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, hãy viết thư cảm ơn 
người phỏng vấn. 

 

4.3. Các hình thức phỏng vấn 
 
Có nhiều hình thức phỏng vấn và thường là bạn sẽ không biết mình sẽ phải đối phó với 
hình thức nào cho đến khi bạn đến nơi phỏng vấn. Điều quan trọng là phải hiểu những 
hình thức phỏng vấn này và biết cách chuẩn bị thích hợp. 
 
4.3.1. PHỎNG VẤN QUA ĐIỆN THOẠI 
 
Vì những hạn chế về thời gian, những cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày càng trở nên 
phổ biến. Đó là cách điển hình để có được một đánh giá sơ bộ về trình độ của ứng viên. 
Thỉnh thoảng những cuộc phỏng vấn qua điện thoại được sắp xếp trước; một số phỏng 
vấn mà không báo trước. Nếu thời gian không tiện cho bạn; bạn có thể cho người gọi biết 
và sắp xếp một cuộc hẹn vào lúc khác. 
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Lời khuyên: 

• Không trả lời phỏng vấn khi đang ở nơi có nhiều tiếng ồn. Hãy tìm một nơi yên tĩnh 
hoặc hẹn lại lần sau. 

• Luôn cầm tất cả những tài liệu tìm việc (đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bảng điểm…) 
trên tay trong khi trả lời phỏng vấn, vì có thể bạn sẽ phải giải thích một số thông tin 
trong đó. 

• Vào đầu cuộc phỏng vấn, hãy chú ý lắng nghe tên và chức vụ của người phỏng vấn. 
Nếu chưa nghe rõ ngay lần đầu, hãy lịch sự hỏi lại. Sau đó, bạn nên gọi tên  người 
phỏng vấn trong suốt cuộc phỏng vấn.  

• Bạn nên trả lời ngắn gọn và tập trung. Đừng quên cho người phỏng vấn được cắt 
ngang nếu như người ấy có muốn hỏi thêm hoặc muốn thay đổi chủ đề. 

• Hãy hỏi những câu liên quan đến công việc, công ty, quá trình tuyển dụng… 

• Nhớ viết thư cám ơn người phỏng vấn sau cuộc nói chuyện. 
 
4.3.2. PHỎNG VẤN THEO NHÓM 
 
Tại Việt Nam, chỉ có vài công ty sử dụng hình thức phỏng vấn theo nhóm. Hình thức này 
hiệu quả vì có nhiều người phỏng vấn bạn cùng một lúc thay vì phỏng vấn riêng với từng 
người.  
 
Lời khuyên: 

• Trước tiên, bạn cần giữ bình tĩnh. Nhiều người phỏng vấn bạn cùng lúc không có 
nghĩa là bạn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. 

• Thông thường có một người chính điều khiển cuộc phỏng vấn. Người này có thể là 
giám đốc trực tiếp của bạn hoặc là người ra quyết định, vì vậy hãy đặc biệt chú ý đến 
ông/bà ta. 

• Trả lời tất cả các câu hỏi với sự nghiêm túc như nhau, vì chưa chắc người điểu khiển 
cuộc phỏng vấn là người có quyền quyết định cao nhất ở đó. 

• Trả lời ngắn gọn, dứt điểm các câu hỏi, vì có nhiều người hỏi nên các câu hỏi sẽ được 
đặt ra nhanh, bạn không nên trả lời dài dòng để tránh lẫn lộn hay bỏ sót câu. 

• Nhớ nói với tất cả những người trong nhóm, thay vì chỉ với người đặt câu hỏi cho 
bạn. Tuy nhiên, hãy tập trung sự chú ý vào người đặt câu hỏi cho bạn. 

• Cần nhớ tên những người tham gia phỏng vấn. Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, bạn nên 
cám ơn cả nhóm và viết thư cảm ơn cho tất cả họ. 

 
4.3.3. PHỎNG VẤN CĂNG THẲNG 
 
Một cuộc phỏng vấn căng thẳng được thiết kế để đặt ứng viên dưới sức ép cao độ để 
đánh giá phản ứng của họ. Ví dụ: người phỏng vấn có thể đột ngột giận dữ với bạn; đưa 
ra lời nhận xét mang tính chỉ trích, chê bai nhằm vào bạn; hoặc đặt ra một chủ đề gây 
tranh cãi và tranh cãi tóe lửa với bạn. 
 
Lời khuyên: 
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• Hãy giữ bình tĩnh, đừng nóng vội cũng đừng hoảng sợ. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một 
trò chơi và người phỏng vấn đang cố tình kích động bạn, chứ sự thực chẳng có 
chuyện gì nghiêm trọng. 

• Hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình khi đối mặt với tình huống khó khăn. Trong thực tế 
làm việc, nhiều khi bạn cũng phải đối mặt với những tình huống như vậy. 

• Giữ thái độ tự tin, cho dù phải tranh luận với người phỏng vấn. 

• Nếu bạn hiểu rõ phương pháp phỏng vấn này và không thích việc người phỏng vấn 
dùng nó thì cũng giữ thái độ bình thường, đừng bộc lộ cảm nghĩ của bạn trong cuộc 
phỏng vấn. Nếu sau này bạn không thích làm việc ở công ty này thì thể hiện thái độ 
sau cũng được. 

 
4.3.4. PHỎNG VẤN TRONG BỮA ĂN 
 
Công ty sẽ mời bạn dùng điểm tâm, bữa trưa hay bữa tối, thông qua đó sẽ phỏng vấn bạn. 
Loại phỏng vấn này chỉ dành cho một số ít ứng viên có triển vọng nhất cho các vị trí rất 
quan trọng trong công ty. Tuy nhiên, các công ty thường che dấu mục đích thật sự của 
buổi ăn, mà chỉ đề cập đến chuyện mời bạn đi ăn. 
 
Lời khuyên: 

• Luôn nhớ: chỉ có người phỏng vấn đi ăn, còn bạn đi phỏng vấn. Vì vậy, cần thận 
trọng trong chuyện ăn uống, không nên cư xử quá tự nhiên; 

• Không gọi các món đắt tiền nhất trong thực đơn; nếu được yêu cầu, hãy chọn những 
món thông dụng, sạch sẽ và gọn nhẹ, không gọi món ăn chỉ theo sở thích của bạn. 

• Không gọi rượu mạnh, nếu không bạn sẽ phải tìm cách từ chối không uống nhiều đê 
không bị say, từ đó mất khả năng kiểm soát ngôn ngữ. 

• Không hút thuốc. 

• Không gọi người phục vụ đến phàn nàn về các món ăn; nếu người phỏng vấn làm như 
vậy thì cũng đừng quan tâm; 

• Tôn trọng các nghi lễ xã giao; 

• Hãy để người phỏng vấn trả tiền. 

• Trong bức thư cảm ơn sau buổi phỏng vấn, nhớ đề cập đến nội dung phỏng vấn chứ 
không phải đến các món ăn. 
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4.3.5. PHỎNG VẤN HÀNH VI 
 
Người phỏng vấn muốn biết những nỗ lực trước đây của bạn có thể dự đoán cho công 
việc tương lai như thế nào. Bạn sẽ được hỏi về việc làm thế nào bạn giải quyết những 
tình huống trước đây. Nhiều người sai lầm vì không cung cấp đủ chi tiết và ví dụ.  
 
Lời khuyên: 
 
Hãy chắc chắn rằng bạn đề cập đến những chi tiết sau:  

• Tình huống: giải thích chi tiết vấn đề (rắc rối của công ty) 

• Hành động: bạn đã giải quyết khó khăn như thế nào 

• Kỹ năng: bạn đã dùng những kỹ năng gì để giải quyết khó khăn 

• Kết quả: kết quả bạn đạt được là gì. 
 
4.3.6. PHỎNG VẤN TÌNH HUỐNG 
 
Trong một số trường hợp, có khả năng bạn sẽ đối mặt với hình thức phỏng vấn tình 
huống. Nó giúp người phỏng vấn phân tích kỹ năng suy nghĩ có tính phê bình của bạn. Ví 
dụ, câu hỏi có thể là “Có bao nhiêu chiếc xe mô tô ở thành phố Hồ Chí Minh?” hoặc “Có 
bao nhiêu cây xăng dọc đường đi từ Long Xuyên đến thành phố Hồ Chí Minh?”. Đây là 
dạng câu hỏi mà các tập đoàn đa quốc gia và công ty tư vấn thường sử dụng để tìm ra các 
nhân tài. 
 
Lời khuyên: 

• Hãy sáng tạo. Sẽ không có câu trả lời nào đúng tuyệt đối nên đừng sợ sai. Người 
phỏng vấn thích lắng nghe những giả định hợp lý và quá trình bạn suy luận để có 
được câu trả lời. Vì vậy, điều quan trọng là bạn hãy trả lời theo cách riêng của mình.  

 

4.4. Nghệ thuật trả lời phỏng vấn 
 
Các công việc chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đã hoàn tất, bạn hãy tự tin bước vào cuộc 
phỏng vấn.  
 
4.4.1. BẮT ĐẦU CUỘC PHỎNG VẤN 
 
Cuộc phỏng vấn bắt đầu ngay từ khi bạn bước chân vào tòa nhà nơi phỏng vấn. Dù bạn 
chưa gặp mặt người phỏng vấn, có thể anh/chị ta đang quan sát bạn từ xa thông qua một 
tấm kính 2 chiều. Trong khi chờ đến giờ phỏng vấn, bạn hãy: 

• Tỏ ra thoải mái, tự tin, có thể trò chuyện về những vấn đề “vô thưởng vô phạt” với 
những người xung quanh. Không bao giờ đề cập tới các chủ đề chính trị, tôn giáo và 
sắc tộc; không đưa ra nhận định gì về công ty và nhân viên công ty; 

• Mỉm cười với mọi người khi họ nhìn bạn 

• Để tránh buồn chán, bạn có thể lấy hồ sơ xin việc ra xem lại, hoặc đem theo một tờ 
báo để đọc; 
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Khi gặp người phỏng vấn:  

• Chào hỏi: nhớ đứng lên chào, nhưng để anh/chị ta chủ động trong việc bắt tay. Cái 
bắt tay của bạn có lực vừa phải để tạo cảm giác thân thiện, không được quá chặt (thể 
hiện sự vồ vập) hoặc quá lỏng (thể hiện sự hời hợt, kém tự tin). Không bắt bằng cả 
hai tay. 

• Ngồi: khoan ngồi xuống cho đến khi được chỉ chỗ và mời ngồi. Nếu người phỏng vấn 
quên, có thể hỏi “Tôi có thể ngồi ở đâu được ạ?”. 

• Nước uống: chấp nhận ly cà phê nếu được mời; không đòi hỏi thứ nước uống khác 
nếu không nghe kể tên; cứ uống tự nhiên để cho thấy sự tự tin và thoải mái của bạn; 

• Cặp: để lên sàn nhà, dựa vào ghế ngồi của bạn; không để cặp lên bàn; 

• Không nhận xét, đánh giá gì về công ty và nhân viên công ty, đặc biệt là về người 
phỏng vấn. Nếu bạn khen người phỏng vấn (về cách ăn mặc chẳng hạn), chưa chắc 
điều đó đã tốt, vì nó có thể làm người ta nghĩ rằng bạn là người hay xu nịnh. Ngược 
lại, nếu lỡ miệng chê bai thì xem như cuộc phỏng vấn của bạn đã kết thúc sớm; 

• Để người phỏng vấn dẫn tới phòng phỏng vấn, không tự đi trước dù bạn có biết chỗ. 
 
4.4.2. TRONG CUỘC PHỎNG VẤN 
 
Tư thế của bạn khi trả lời phỏng vấn 

• Tư thế ngồi: ngồi thẳng lưng ở giữa ghế, tỏ ra thoải mái; không tựa ngực vào bàn, 
hoặc tựa lưng vào ghế ngồi, vì trông bạn có vẻ thiếu sinh lực; 

• Tay: để thả lỏng trên đùi hoặc trên bàn; không khoanh tay, bắt chéo hai nắm tay 
trước ngực hay chống tay lên bàn; không mân mê các đồ vật cũng như bấm cây viết; 

• Chân: tốt nhất thả lỏng và giữ yên, đùi dọc theo ghế ngồi; không ngồi đong đưa 
chân; không nhịp, gõ chân xuống nền nhà; có thể bắt chéo chân, nhưng không nên 
lạm dụng; 

• Mắt: hướng tầm nhìn về phía người phỏng vấn, cố gắng giao lưu bằng mắt song 
không nên nhìn chằm chằm; 

 
Những điều nên làm khi trả lời phỏng vấn 

• Nếu gặp câu hỏi khó, hãy xin thêm thời gian suy nghĩ, đừng hấp tấp trả lời kẻo lâm 
vào tình trạng bối rối; 

• Hãy hỏi lại hoặc nhờ người phỏng vấn giải thích thêm nếu nghe không rõ hoặc chưa 
hiểu rõ câu hỏi; 

• Nếu nói sai, hãy nhanh chóng xin lỗi. Tuy nhiên, nên hạn chế số lần xin lỗi, vì nói 
nhiều từ này cho thấy bạn không tự tin; 

• Đặt câu hỏi vào thời điểm thích hợp để tạo ra không khí đối thoại, thể hiện sự chủ 
động của bạn; 

• Cố gắng phán đoán phản ứng của người phỏng vấn về các câu trả lời của bạn để có sự 
điều chỉnh thích hợp; 
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• Có thể ghi chú những dữ kiện đã nghe, nhưng đừng quá tập trung vào việc này, vì sẽ 
làm mất đi sự giao lưu bằng mắt với người phỏng vấn; 

• Thỉnh thoảng nở nụ cười nhẹ để tạo cảm giác thân thiện; 

• Biểu lộ sự tập trung khi người phỏng vấn nói bằng cách nhìn thẳng, chăm chú, mỉm 
cười, gật đầu hay nói những câu khẳng định ngắn gọn như “tôi hiểu”. 

• Ngắn gọn và tập trung: trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm câu hỏi, tránh đi lạc đề. 
Điều này sẽ gây khó chịu cho người nghe; 

• Tỏ thái độ tích cực: khi người phỏng vấn muốn biết những khía cạnh tiêu cực trong 
tính cách của bạn, họ sẽ đặt những câu hỏi khó như “Điểm yếu lớn nhất của bạn là 
gì?”, “Thất bại đáng nhớ nhất của bạn là gì?” hay “Tại sao bạn nghỉ việc ở công ty 
cũ?”. Hãy nhớ: mục tiêu của các câu hỏi này là tìm ra những điểm yếu của bạn. Do 
đó, chiến lược trả lời là hãy nêu những điểm tích cực trong các vấn đề tiêu cực. 

• Dùng ví dụ để chứng minh: hãy nhớ, nói suông thì ai cũng nói được, nhưng để làm 
thành công thì chỉ có một số ít người làm được. Vì vậy, nếu bạn chỉ nói suông về 
những thành công của mình thì chẳng thuyết phục được ai, thay vì vậy hãy đưa ra 
những dẫn chứng xác thực để chứng minh cho lời nói của bạn; 

• Luôn bám vào nhu cầu của công ty, không dựa vào cái bạn có: có thể bạn giỏi 
nhiều lĩnh vực, nhưng nếu những lĩnh vực đó không được công ty đánh giá cao hoặc 
không liên quan gì tới khả năng thành công trong công việc sau này của bạn thì điều 
đó cũng bằng thừa.  
Ví dụ: bạn có khả năng nắm bắt suy nghĩ người khác rất tốt, điều đó chẳng có ý nghĩa gì nếu 
bạn dự tuyển vào vị trí “chuyên viên nghiên cứu và phát triển”, vì bạn làm việc chủ yếu với 
máy móc chứ không phải con người. Tuy nhiên, điểm mạnh đó lại rất đáng giá nếu bạn dự 
tuyển vào vị trí “nhân viên chăm sóc khách hàng”. 

Vì vậy, trong cuộc phỏng vấn, bạn nên phán đoán những tính cách và kỹ năng chuyên 
môn được công ty đánh giá cao và/hoặc đóng góp vào sự thành công trong công việc 
sau này của bạn. Sau đó, hãy cố gắng chứng minh rằng bạn có những tính cách và kỹ 
năng chuyên môn đó. 

• Tối đa hóa điểm mạnh: khi đã xác định được những những điểm mạnh về tính cách 
và kỹ năng chuyên môn của bạn phù hợp với những gì công ty đang tìm kiếm, bạn 
hãy tập trung làm nổi bật những điểm mạnh đó. Nếu trong cuộc phỏng vấn, người 
phỏng vấn không đề cập đến một vài điểm mạnh dạng như vậy thì bạn hãy khéo léo 
gợi chuyện, đặt câu hỏi dẫn dắt để đi đến các điểm mạnh đó; 

• Dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi: đôi khi, không nhất thiết trả lời ngay câu hỏi mà 
bạn có thể trả lời bằng cách đặt một câu hỏi để làm rõ vấn đề; điều đó cho thấy bạn có 
đầu óc phản biện sắc sảo và sự tự tin; 
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Những điều nên tránh khi trả lời phỏng vấn 

• Không sử dụng điện thoại và đồng hồ báo giờ trong suốt cuộc phỏng vấn; 

• Không ngắt lời người phỏng vấn. Hành vi này cho thấy sự thiếu tôn trọng người nói, 
cho thấy bạn là người nóng vội; 

• Không cố tình lấn lướt người phỏng vấn; cố gắng tạo thế chủ động để hai bên thành 
đối tác của nhau không có nghĩa là bạn phải giành quyền điều khiển với người phỏng 
vấn; 

• Không lý sự hay tranh cãi tay đôi với người phỏng vấn, ngay cả khi họ vô tình hay cố 
ý mắc sai lầm. Chỉ ra sai lầm của anh/chị ta lúc đó không có lợi gì cho bạn; 

• Không để nhiều giấy tờ không cần thiết trong chiếc cặp mang theo, chỉ đem đi những 
giấy tờ liên quan trực tiếp đến cuộc phỏng vấn; bạn sẽ rất khó khăn khi cần tìm một 
loại giấy tờ giữa một đống giấy lộn xộn; 

• Không tự tin, đánh giá thấp bản thân; 

• Không tự cao, tỏ ra “ta đây hơn người” và công ty nhất định phải tuyển mình nếu 
muốn tồn tại! Thái độ này sẽ gây khó chịu cho bất cứ ai nói chuyện với bạn, nên 
người ta sẽ nhanh chóng bỏ qua bạn; 

• Khi đàm phán về lương bổng, đừng làm cho người phỏng vấn có cảm giác bạn chỉ 
nghĩ đến tiền; 

• Không hỏi những câu cho thấy sự thiếu tự tin như “Theo anh/chị, triển vọng của tôi 
thế nào?”; 

• Không nhìn đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ treo tường. 
 
Kỹ thuật hỏi lại người phỏng vấn 
 
Cuộc phỏng vấn là một quá trình giao lưu thông tin 2 chiều: công ty muốn thu thập thông 
tin về bạn; ngược lại, bạn cũng cần thu thập thông tin về công ty và công việc tương lai. 
Do vậy, trong suốt quá trình phỏng vấn, bạn cần biết cách đặt những câu hỏi thông minh 
với người phỏng vấn. Sau đây là một số lời khuyên cho bạn: 

• Chuẩn bị trước danh sách các câu hỏi ở nhà và mang theo khi đi phỏng vấn; 

• Dùng cách diễn đạt như thể bạn là nhân viên của công ty chứ không phải người 
ngoài. Ví dụ, để hỏi về các yêu cầu của công việc tương lai, thay vì hỏi “Nhiệm vụ 
của nhân viên kinh doanh của công ty là gì?”, bạn nên hỏi “Các công việc chính của 
tôi là gì?”. 

• Không đặt câu hỏi biểu lộ sự thiếu nhiệt tình với công việc, ví dụ như “Tôi có phải 
làm ngoài giờ hay không?”. Cần nhớ rằng, công việc nào cũng có lúc đòi hỏi bạn 
phải hy sinh một chút lợi ích cá nhân, nên đừng quá băn khoăn vì chuyện đó. 

• Nên dùng những câu hỏi để cho thấy bạn chú tâm vào những gì người phỏng vấn nói. 
Ví dụ: người phỏng vấn vừa nói về những thành công của công ty trong việc đưa sản 
phẩm cá tra chế biến xâm nhập thị trường nội địa, bạn có thể hỏi “Thưa ông, vậy 
công ty có định đưa sản phẩm cá tra chế biến xâm nhập thị trường Mỹ không?”. 
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• Các lĩnh vực mà bạn nên đặt câu hỏi là: hoạt động của công ty và ngành kinh doanh; 
các đồng nghiệp; công việc tương lai. 

 
Các câu hỏi thường gặp trong các cuộc phỏng vấn 
 
Trong cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn có thể hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng tựu trung lại 
ta có thể chia các câu hỏi thành các nhóm chính: 
 
• Các câu hỏi tổng quát 

 
Đây là nhóm câu hỏi mở đầu cuộc phỏng vấn, giúp người phỏng vấn có cái nhìn khái 
quát về ứng viên và định hướng những vấn đề mà người phỏng vấn nên hỏi ở phần 
tiếp theo. Các câu hỏi thông dụng là: 

� Hãy tự giới thiệu về bạn; 

� Hãy cho chúng tôi biết một chút về bạn; 
 
Bạn hãy cố gắng tự giới thiệu đầy đủ các điểm chính về mình trong vòng 1-2 phút (lý 
tưởng nhất là khoảng 1 phút). Muốn thực hiện tốt yêu cầu này, bạn cần chuẩn bị và 
tập luyện trước ở nhà. Các nội dung nên trình bày là: 

- Thông tin cá nhân: họ tên, năm sinh, trình độ học vấn; 

- Trình độ học vấn: chỉ nói về bằng cấp cao nhất; nên kể thêm các chứng chỉ nghề 
nghiệp; 

- Mục tiêu nghề nghiệp: đối với sinh viên mới tốt nghiệp, đây là phần quan trọng. 
Bạn cần thể hiện mối quan hệ logic giữa trình độ học vấn và mục tiêu nghề 
nghiệp, sau đó đề cập đến kinh nghiệm làm việc bán thời gian (phần tiếp theo) 
như là ví dụ chứng minh cho mối liên hệ đó. 

- Kinh nghiệm làm việc: đối với sinh viên mới tốt nghiệp, cần chú trọng đề cập 
những việc làm bán thời gian đã từng làm để bù đắp phần thiếu hụt kinh nghiệm 
làm việc; 

- Các phần thưởng, thành tựu và kỹ năng: chỉ cần nêu một vài phần thưởng và 
thành tựu quan trọng nhất, qua đó nêu được các kỹ năng của bạn. 

Các thông tin này nên được trích từ bản lý lịch cá nhân mà bạn đã nộp công ty để tạo 
ra sự nhất quán. Tuy nhiên, bản lý lịch bao gồm nhiều nội dung, ở đây bạn chỉ cần 
trình bày những nội dung quan trọng nhất. 

 
• Các câu hỏi về công việc và sự phù hợp giữa ứng viên với công việc 

 
Ở đây, người phỏng vấn muốn biết những điểm mạnh, điểm yếu cũng như sự phù hợp 
giữa ứng viên với công việc. Các câu hỏi thông dụng là: 

� Tại sao chúng tôi nên tuyển anh/chị? 

� Những ưu điểm của anh/chị so với người khác là gì? 

� Ưu điểm lớn nhất của anh/chị là gì? 

� Những nhược điểm của anh/chị là gì? 
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� Nhược điểm lớn nhất của anh/chị là gì? 

� Công việc này có điểm nào làm anh/chị hứng thú? 

� Theo anh/chị, những điểm gì làm nên sự thành công trong công việc này? 
Hãy nhớ lại nguyên tắc “luôn bám vào nhu cầu của công ty” và “tối đa hóa điểm 
mạnh” đã được trình bày ở trên. Đây chính là lúc bạn bộc lộ tất cả những ưu điểm của 
mình và chứng minh rằng mình là người thực sự phù hợp với công việc dự tuyển và 
với công ty. Đừng quên dùng các ví dụ để chứng minh, làm tăng sức thuyết phục cho 
lời nói của mình. 

 
• Các câu hỏi về sự nhiệt tình và quan tâm đến công việc dự tuyển 

Các câu hỏi thông dụng nhất là  

� Tại sao anh/chị muốn làm việc cho công ty chúng tôi? 

� So với các công ty khác, chúng tôi có điểm gì làm anh/chị thích thú? 
Bạn đừng trả lời các câu hỏi này một cách chung chung, vì sẽ làm cho người phỏng 
vấn nghĩ rằng bạn không nhiệt tình và thực sự quan tâm đến công việc dự tuyển. Bạn 
nên trình bày ý kiến cụ thể bằng cách so sánh công ty với một vài công ty về các vấn 
đề: tầm nhìn, chiến lược kinh doanh, triết lý, chính sách nhân sự, môi trường làm việc 
cạnh tranh… 

 
• Các câu hỏi về tham vọng và mục tiêu thực tiễn 

 
Các công ty thường quan niệm: nếu nhân viên không có tham vọng thì sẽ chẳng làm 
được gì cả, về lâu dài sẽ tạo ra sự trì trệ trong tổ chức; ngược lại, nếu tham vọng quá 
lớn thì có thể dẫn tới thất bại nặng nề và gây nên sự xáo trộn trong tổ chức. Cả 2 
chiều hướng đều không tốt. Vì vậy, các công ty sẽ đặt một số câu hỏi để kiểm tra sự 
hợp lý của tham vọng của bạn đối với bản thân bạn và với công ty: 

� Ước mơ/hoài bão của anh/chị là gì? 

� Mục tiêu dài hạn của anh/chị là gì? 

� Anh/chị sẽ làm gì vào thời điểm 5 năm sau? 

� Anh/chị sẽ gắn bó với chúng tôi bao lâu? 
 
Khi tuyển nhân viên, công ty nào cũng muốn tuyển được người đáp ứng được yêu cầu 
công việc trước mắt, có tiềm năng phát triển trong tương lai, đồng thời sẽ gắn bó lâu 
dài với công ty. Do vậy, bạn cần thể hiện được tham vọng, nhưng cũng phải cho thấy 
sự trung thành với công ty. Lưu ý: 

- Đừng đề cập trực tiếp đến yếu tố tiền bạc; thay vì vậy, hãy trả lời căn cứ vào mục 
tiêu nghề nghiệp của bạn và mục tiêu phát triển của công ty; 

- Đừng bộc lộ điều gì làm sếp tương lai của bạn nghĩ rằng bạn sẽ giành lấy vị trí 
của anh/chị ta. 

 
• Các câu hỏi về kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề 

Các câu hỏi thường gặp là: 
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� Hãy kể về một khó khăn mà anh/chị đã gặp và nêu cách anh/chị đã dùng để vượt 
qua nó; 

� Vấn đề khó khăn nhất mà anh/chị từng gặp là gì? Anh/chị đã vượt qua nó như thế 
nào? 

� Điều gì là khó chịu nhất trong công việc gần đây nhất của anh/chị? 
Đây là các câu hỏi khó nên bạn cần chuẩn bị trước câu trả lời. 
 

• Các câu hỏi về tính cách/phẩm chất cá nhân 
Các câu hỏi sau được dùng để kiểm tra sự tế nhị và khả năng gây ra xung đột tiềm 
tàng của bạn:  

� Anh/chị có bao giờ gặp rắc rối với sếp hoặc đồng nghiệp cũ chưa? Hãy nêu cách 
giải quyết của anh/chị? 

� Hãy nói một chút về người tồi tệ nhất mà bạn từng gặp. 

� Bạn cảm thấy khó làm việc với loại người nào? 

� Tại sao bạn lại rời bỏ công việc cũ? 
Đây là những câu được hỏi thường xuyên nhất trong những buổi phỏng vấn. Chúng 
cũng được xếp vào loại khó trả lời nhất, dẫn đến kết quả là người được phỏng vấn sẽ 
bị loại nếu đưa ra lời giải thích không khéo. Cách tốt nhất là phải thể hiện quan điểm 
tích cực về công việc cũ, không than phiền gì về công ty, sếp, đồng nghiệp hay công 
việc cũ. Nếu bạn nói xấu công ty cũ, người ta sẽ suy đoán rằng đến một lúc nào đó 
bạn sẽ quay sang nói xấu công ty hiện tại! Bạn nên hướng câu trả lời vào các thách 
thức nghề nghiệp hoặc mong muốn phát triển nghề nghiệp của bạn. 
 
Câu hỏi để kiểm tra mức độ năng động của bạn: 

� Bạn thích làm người lãnh đạo hay nhân viên? 
Với câu này, bạn đừng nên khẳng định một chiều. Nếu bạn thích làm lãnh đạo 
trong khi công ty có nhiều người có kinh nghiệm nhiều hơn bạn thì sẽ xảy ra một 
cuộc chiến quyền lực. Nếu trả lời “thích làm nhân viên”, trong khi công ty còn 
thiếu lãnh đạo thì chính bạn đã tự tước đi cơ hội thăng tiến của mình. Tốt nhất là 
trả lời “nước đôi”, vì công ty cần cả hai loại người này. 

 
Câu hỏi để tìm hiểu tính cách của bạn: 

� Hãy nói về các tính cách nổi bật nhất của bạn? 
Hãy nhớ chỉ nói về các tính cách cần thiết cho công việc tương lai của bạn. Mỗi 
đức tính, bạn nên đưa ra ví dụ để minh họa. 

 
• Các câu hỏi về tinh thần đồng đội và khả năng làm việc tập thể 

Tinh thần làm việc tập thể là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mỗi nhân 
viên cũng như cả tổ chức. Vì vậy, đây là đức tính không thể thiếu đối với mọi nhân 
viên hiện nay. Để kiểm tra tinh thần làm việc tập thể, người phỏng vấn thường hỏi: 

� Nếu một nhà quản lý ngang cấp với bạn không hoàn thành nhiệm vụ, gây ảnh 
hưởng xấu đến công ty, bạn sẽ làm gì? 
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Các vấn đề mấu chốt mà bạn phải nói được: kết quả hoạt động là chung cả công 
ty chứ không phải riêng một phòng ban nào; bạn sẽ luôn hỗ trợ đồng nghiệp vượt 
qua khó khăn, không coi đó là chuyện riêng của anh/chị ta hoặc của ban giám 
đốc. 

 
• Các câu hỏi về mức độ tự tin 

Khi được hỏi: 

� Hãy tự đánh giá mức độ tự tin của bạn theo thang điểm 1..5 (hoặc 1..10)? 
Bạn đừng trả lời bằng một con số cụ thể, vì rõ ràng là không thể cho điểm thấp, 
nếu cho điểm quá cao thì hóa ra bạn tự kiêu. Tốt nhất bạn dùng tính từ như “rất tự 
tin” hoặc “khá tự tin”, sau đó nêu dẫn chứng để minh họa. 

 
• Các câu hỏi về sự chín chắn 

Người ta cho rằng sự chín chắn bao hàm kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm việc, 
nên nó gắn với khả năng thành công trong công việc, đặc biệt là các vị trí quản lý. Vì 
vậy, trong cuộc phỏng vấn, người ta có thể hỏi: 

� Nếu được tuyển, bạn sẽ dùng các biện pháp gì để nâng cao vị thế cạnh tranh của 
công ty? 
Đừng hấp tấp trả lời câu hỏi này theo lý thuyết đã học vì người phỏng vấn sẽ đánh 
giá thấp bạn. Tốt nhất hãy hỏi lại: 

� Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa quan trọng hiện nay của công ty là 
gì? 
Khi đã được cung cấp đầy đủ thông tin, câu trả lời của bạn sẽ trí tuệ và thực tế 
hơn nhiều. 

 
• Các câu hỏi về sự trung thực 

Sự trung thực là yêu cầu bắt buộc đối với mọi công việc ở mọi công ty. Để kiểm tra 
sự trung thực, người phỏng vấn có thể yêu cầu bạn giải thích hoặc nêu dẫn chứng cho 
một số thông tin mà bạn nêu trong đơn xin việc và lý lịch. Ngoài ra, họ cũng có thể 
dùng kiểu câu hỏi như: 

� Bạn sẽ làm gì khi bạn và sếp bất đồng quan điểm? 
Với câu này, bạn phải thể hiện được quan điểm: cái đúng là trên hết. Nhớ nêu dẫn 
chứng minh họa. 

4.4.3. KẾT THÚC CUỘC PHỎNG VẤN 

• Cuối cuộc phỏng vấn, bạn có thể gợi chuyện phiếm để tạo sự thân mật trước khi kết 
thúc buổi làm việc, chủ đề nên là những gì mà người phỏng vấn thích như thể thao, 
âm nhạc, phim ảnh (bạn nên đoán qua quá trình phỏng vấn); 

• Hãy để người phỏng vấn kết thúc cuộc phỏng vấn; đứng lên sau người phỏng vấn; 

• Chào tạm biệt và có thể chủ động bắt tay những người phỏng vấn trước khi ra về; 
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Chương 5 
 
 

hương lượng về lương           
& các quyền lợi khác 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

T 
5.1. Thương lượng về tiền lương 

5.2. Phụ cấp và các khoản phúc lợi khác 

5.3. Các lợi ích tinh thần 
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5.1. Thương lượng về tiền lương 
 
Khi được mời dự phỏng vấn xác nhận, nghĩa là bạn đã vượt qua được chặn đường gian 
khó nhất trong quá trình tìm việc và có đến hơn 99% khả năng bạn sẽ được tuyển. Bước 
tiếp theo của bạn bây giờ là thương lượng thế nào để đạt được mức lương mong ước. 
Người đi xin việc ai cũng muốn có lương cao và các quyền lợi thỏa đáng. Nhưng để có 
được điều này thì không dễ.  
 
Nếu bạn yêu cầu một mức lương cao quá, công ty có thể sẽ cư xử theo một trong các 
cách sau: chấp nhận đề nghị của bạn (ít gặp!); thay đổi ý định và loại bạn ra; hoặc dừng 
cuộc đàm phán và chỉ chấp nhận mức thấp hơn bạn đề nghị (phổ biến nhất). Trong cả 3 
trường hợp, người phỏng vấn đều có ấn tượng không tốt về bạn. Nếu bạn vẫn đi làm ở 
công ty đó mà ngày từ đầu sếp đã có ấn tượng không tốt về bạn thì thật khó làm việc.  
 
Ngược lại, nếu bạn yêu cầu một mức lương thấp quá thì bạn sẽ chịu thiệt thòi, vì không ai 
suy nghĩ dùm lợi ích của bạn. Đồng thời, việc đề nghị mức lương thấp còn làm cho người 
phỏng vấn nghi ngờ về năng lực và/hoặc sự tự tin của bạn. 
 
Tóm lại, đề nghị lương thấp hay cao quá đều không tốt. Vì vậy, điều quan trọng ở đây là 
bạn phải biết xác định một khung lương thích hợp cho mình. Sau đây là những việc bạn 
nên làm: 
 
5.1.1. XÁC ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MÀ BẠN CÓ THỂ CHẤP NHẬN 

ĐƯỢC (“MỨC SÀN”) 
 
Để xác định mức lương tối thiểu chấp nhận được, bạn nên làm theo 3 bước: 
 
Bước 1 
 

Trả lời câu hỏi “Với công việc đó, tôi sẽ không làm nếu mức lương là …”. Bắt đầu với 
mức lương cao, sau đó giảm con số xuống dần dần cho đến khi bạn thực sự không 
muốn làm. Ghi ra con số thấp nhất mà bạn có thể chấp nhận được, đây chính là mức 
lương tối thiểu. Cần liên hệ tới quy mô, danh tiếng và tình hình phát triển của công ty. 
Nếu công ty đang gặp khó khăn trong hoạt động thì sẽ không thể trả lương cao cho bạn 
được. 

 
Bước 2 
 

Thăm dò mức lương thực tế trên thị trường lao động. Bạn có thể tham khảo thông tin 
từ các nguồn sau: các báo khảo sát hàng năm về chế độ lương bổng của các tổ chức 
kinh doanh, các công ty nghiên cứu thị trường, bạn bè, các công ty tư vấn nguồn nhân 
lực, đề tài nghiên cứu về tiền lương của sinh viên và đặc biệt là những người đang làm 
vị trí tương tự ở các công ty khác. Ngoài ra, bạn cũng nên cố gắng hỏi người quen ở 
công ty sắp làm các thông tin về mức lương bình quân trong công ty và mức lương cho 
vị trí tương tự. Tổng hợp tất cả các yếu tố đó lại, bạn sẽ có mức lương trung bình. Mức 
lương này thường cao hơn mức lương tối thiểu xác định ở bước 1. 
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Bước 3 
 

Lấy mức lương trung bình cộng thêm một khoản khoảng 10-20% và dùng nó làm mức 
khởi điểm để thương lương lượng với công ty. Trong quá trình thương lượng, bạn có 
thể sẽ phải giảm dần mức đề nghị, nhưng nhớ là không được hạ xuống thấp hơn mức 
tối thiểu có thể chấp nhận. 

 
5.1.2. MỘT SỐ LỜI KHUYÊN DÀNH CHO BẠN 
 
Hãy để công ty đề cập đến chuyện lương bổng trước 
 

Tiền bạc là một vấn đề rất tế nhị, do vậy nếu bạn đề cập tới nó không đúng lúc thì sẽ 
làm người khác nghĩ không hay về bạn. Tốt nhất hãy để công ty đề cập tới nó trước, vì 
trước sau gì họ cũng sẽ nói tới nó. 

 
Chọn lời mời làm việc tốt nhất 

 
Trường hợp bạn được một vài công ty “chấm”, mức lương đề nghị của họ có thể khác 
nhau. Tuy nhiên, bạn nên chọn lời mời làm việc mà bạn cho là tốt nhất và ưu tiên 
thương lượng với công ty đó. Tuy nhiên, cần thận trọng, vì các công ty có thể biết 
được thông tin bạn đang đàm phán điều kiện làm việc với nhiều công ty cùng lúc. Khi 
đó sẽ không có lợi cho bạn. 

 
Biết người biết ta 
 

Sau khi phỏng vấn, nếu nhà tuyển dụng có những động thái như: gửi thư mời làm việc 
cho bạn rất nhanh chóng, gọi điện kiểm tra xem bạn đã nhận được thư mời chưa, hỏi 
thăm vồn vã và hẹn gặp lại bạn…tóm lại thể hiện sự quan tâm đặc biệt, điều đó đồng 
nghĩa với việc họ cần bạn và dĩ nhiên bạn sẽ chiếm ưu thế trong quá trình thương 
lượng lương bổng. Ngược lại, bạn có thể chỉ là sự lựa chọn thay thế nếu như bạn nhận 
được thư mời làm việc khá lâu sau khi phỏng vấn, bạn cảm thấy khó khăn nếu muốn 
hẹn gặp nhà tuyển dụng… Khi đó, chắc bạn ưu thế không thuộc về bạn rồi. 

 
Đừng đòi hỏi quá đáng 
 

Hãy đề nghị ở mức vừa phải, đừng quá ảo tưởng vào khả năng của mình. Nếu bạn đề 
nghị mức lương càng gần với mặt bằng lương của nhà tuyển dụng, bạn càng có cơ hội 
được tuyển dụng.  

 
Chuẩn bị lời giải thích về sự khác biệt giữa mức lương của bạn trước đó với mức 
lương đề nghị 

 
Nếu lương bổng trước đây của bạn khác nhiều so với lương mong đợi hiện tại thì bạn 
phải chuẩn bị giải thích những điểm khác nhau này. Chuyện khác biệt về lương bổng 
thường xảy ra khi có thay đổi về sự nghiệp, ngành nghề, vị trí quản lý và khu vực địa 
lý. Hãy lượng hóa sự khác biệt đó và dùng để giải thích. 
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Hãy dùng “khoảng” thay vì con số cụ thể 
 

Dùng “khoảng” lương giúp bạn vừa thể hiện được mong muốn của mình, vừa tạo cơ 
hội đàm phán của cả hai bên. Đây là một biện pháp linh hoạt, nếu mức cận trên bạn 
đưa ra hơi cao thì công ty vẫn có thể xem xét mức cận dưới. 

 
Không nên chỉ chú trọng vào lương 
 

Hãy nhớ rằng: cái mà bạn có thể nhận được từ công ty không phải chỉ là tiền lương mà 
còn gồm nhiều khoản khác, bao gồm: 

� Các khoản phúc lợi vật chất: tiền thưởng, phụ cấp, bảo hiểm… 

� Các khoản phúc lợi tinh thần: được đào tạo, thăng tiến, phát triển nghề nghiệp… 
 

5.2. Phụ cấp và các khoản phúc lợi khác 
 
Một số khoản lợi ích vật chất khác mà bạn có thể được hưởng là: 

• Tiền thưởng ký hợp đồng: một số tổ chức muốn thu hút người giỏi nên sẽ có chế độ 
thưởng một lần cho nhân viên mới. 

• Tiền thưởng dựa trên thành tích làm việc (nhất là các công việc kinh doanh) 

• Tiền ăn trưa, ăn khuya, ăn giữa ca… 

• Phụ cấp đi lại 

• Chi phí điện thoại, fax… dùng cho công tác 

• Bảo hiểm y tế 

• Bảo hiểm xã hội 

• Bảo hiểm lao động 
 

5.3. Các lợi ích tinh thần 
 
Ngoài các khoản lợi ích vật chất, bạn còn có thể nhận được các lợi ích tinh thần như: 

• Nghỉ phép năm 

• Nghỉ bệnh 

• Chỗ ở miễn phí hoặc giá rẻ 

• Đi du lịch 

• Được đào tạo nghiệp vụ 

• Được cho đi học nâng cao chuyên môn 

• Được thăng tiến 
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Chương 6 
 

 

 ánh giá lần cuối  khi 
     trước nhận việc 
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Cuối cùng, bạn đã được thư mời làm công việc mà bạn xin dự tuyển. Chắc hẳn bạn sẽ rất 
vui mừng. Nhưng cho dù bạn vui mừng như thế nào khi được mời làm việc, thì việc bạn 
quyết định nhanh chóng là một điều không hay. Hầu hết các công ty sẽ không mong 
muốn bạn có một quyết định tức thời. Hãy dành thời gian này để suy nghĩ liệu lời mời có 
phù hợp với mình không. Hãy theo những hướng dẫn sau: 
 
Xem xét lương bổng và các lợi ích vật chất 
 

Hãy cộng tổng các lợi ích vật chất để biết được thực tế bạn sẽ nhận được bao nhiêu. 
Mức đó có xứng đáng với khả năng và mong muốn của bạn chưa? 

 
Cơ hội thăng tiến trong công việc 
 

Bạn có cơ hội thăng tiến trong công việc ở công ty mới không? Công ty này có quy mô 
đủ lớn để sau này bạn tìm được một vị trí quản lý khi đã tích lũy đủ trình độ và kinh 
nghiệm không? Nếu công ty có quy mô lớn song có nhiều người có kinh nghiệm, bạn 
có sẵn lòng đợi đến khi mình được thăng tiến không? 

 
Cơ hội được đào tạo 
 

Công ty sẽ có những chương trình đào tạo gì cho bạn? Bạn có được cho đi học nâng 
cao trình độ không? Nếu không thì công ty có tạo điều kiện cho bạn đi học không? 

 
Bạn có thích nghi được với văn hóa công ty hay không 
 

Mỗi công ty có những nét văn hóa riêng, ví dụ: không khí làm việc tất bật, nhịp độ 
căng thẳng, công việc mới liên tục xuất hiện… Bạn có thích nghi được với những điều 
đó không? 

 
Biết những gì bạn sẽ làm 
 

Hãy chắc rằng bạn hiểu rõ trách nhiệm công việc của mình. Hãy hỏi một bản mô tả 
công việc bao gồm tất cả những trách nhiệm của bạn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được 
vị trí và những mong đợi. Nếu những yêu cầu cho vị trí công việc vượt quá khả năng 
của bạn, bạn có nhận làm không?  

 
Bạn cũng nên cố gắng hiều xem công việc của bạn sẽ phù hợp với công ty một cách 
toàn diện như thế nào. Bạn có làm việc với những người ở các phòng ban khác không? 
Điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn bắt đầu trong lĩnh vực quan hệ cộng đồng nhưng sau đó 
lại thích thú làm một việc gì đó liên quan đến kinh doanh? Điều đó có vẻ linh động 
nhiều lắm không?  

 
Nếu như bạn được mời vào làm việc để thay thế ai đó, bạn nên hỏi chuyện gì đã xảy ra 
với người làm trước. Nếu giám đốc nhân sự không trả lời bạn hoặc tỏ vẻ không thoải 
mái, đây có thể là vấn đề đáng để bạn dành sự quan tâm sâu hơn. Khi biết được sự thật 
rồi, bạn có định vào làm ở vị trí đó nữa không? 
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Hiểu Bản chất của Công việc 
 

Hãy chắc rằng bạn biết mình muốn gì. Hãy nhớ rằng một công việc không phải là một 
cuộc hẹn- bạn không nên đồng ý lời mời và xem điều gì sẽ xảy ra. Hãy chắc rằng bản 
mô tả công việc lôi cuốn bạn và phục vụ cho những mục tiêu nghề nghiệp của bạn- 
chứ không phải của công ty mà thôi. Từ chối một việc gì đó dẫu sao vẫn tốt hơn kết 
thúc một tình huống mà bạn dần dần cảm thấy hối tiếc. 

 
Hãy gặp gỡ đồng nghiệp 
 

Bạn cũng nên cố gắng gặp gỡ những người mà bạn sẽ cùng làm việc từ ngày này sang 
ngày khác. Có thể bạn sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với giám đốc tương lai của bạn, 
nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như những người có vị trí ngang với bạn rất hay ganh đua, 
đáng chán và không thân thiện? Hãy nói chuyện với đồng nghiệp tương lai trước khi 
quyết định. 

 
Hãy tìm ra giờ làm việc 
 
Đừng chấp nhận làm việc mà không biết gì về thời gian làm việc của bạn. Hãy hỏi 
những nhân viên mà bạn gặp xem theo tiêu chuẩn là bao nhiêu tiếng đồng hồ trong 
tuần. Ở nhiều vị trí, người ta sẽ muốn bạn làm việc 7 ngày mỗi tuần (kể cả Thứ bảy, 
Chủ nhật). Bạn nên biết trước điều đó, nếu không, cả bạn lẫn công ty sẽ bị thiệt thòi 
khi bạn nghỉ việc sau một tháng đào tạo. 

 
Hãy tưởng tượng bạn sẽ như thế nào nếu chấp nhận công việc 
 

Khi đánh giá những lời mời làm việc, hãy dành thời gian để bảo đảm rằng bạn ra quyết 
đình vì những lý do phù hợp và chấp nhận công việc mà bạn muốn làm. Hãy nhớ rằng 
bằng cách đi trước bản thân và công ty tương lai, bạn sẽ tiết kiệm được cả thời gian và 
tiền bạc cho mình. Bạn càng biết rõ về tình huống mà mình sẽ gặp thì bạn sẽ cảm thấy 
yêu thích những gì mình đang làm và gắn bó với vị trí mà bạn đã chọn. 
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Phụ lục 1. Danh sách website việc làm trực tuyến 
http://diendan.tuoitre.com.vn/Vieclam/index.aspx 
http://www.hrvietnam.com/ hoặc http://www.kiemviec.com/ 
http://laodongvieclam.vasc.com.vn/ 
http://www.mila.com.vn 
http://www.muaban-vieclam.com 
http://www.nhansu.com.vn 
http://www.nicvn.com 
http://www.phanmemvietnam.com/viec-lam/index.htm (công nghệ thông tin) 
http://www.jobinvietnam.com 
http://www.jobsonline.saigonnet.vn 
http://www.jobviet.com 
http://www.jobsvietnam.com.vn � lớn nhất 
http://www.jobvietnam.net 
http://www.shdtuyendung.com/tuyendung/default.aspx 
http://www.thegioiviec.com 
http://www.thegioivieclam.com/ 
http://tuyendungvietnam.net hay http://nhansuvietnam.net 
http://www.tuyendung.com/ � mạng việc làm Việt Nam 
http://vieclam24h.com hoặc http://works24h.com 
http://www.vieclambank.com 
http://vieclam.thanhnien.com.vn/ 
http://vieclam.tripod.com/ 
www.vieclamtructuyen.com 
http://vieclamviet.com 
http://vieclamvina.com 
http://www.vietname-business.com (Báo Người Lao Động - DV việc làm) 
http://www.vietnamcareers.com.vn � công ty Tân Đức 
http://www.vietnamworks.com  
http://www.vinajob.vn hoặc http://www.vinajob.com.vn 
http://vncomputerjobs.com Thông tin việc làm miễn phí ngành công nghệ thông tin 
http://vnjob.hit.as 
www.ungvien.com.vn 
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Phụ lục 2. Mẫu thư xin việc 
 
Mẫu 1 8: 
  

Thưa Quý Anh/Chị, 
  
Bằng lá đơn xin việc này, mong Quý Anh/Chị sẽ tuyển dụng tôi vào làm đại diện bán 
hàng kỹ thuật của Công ty. Thông tin này được đăng trên Tuyendung.com ngày thứ 
hai.  
  
Tôi xin gửi kèm bản lý lịch tóm tắt để Quý Anh/Chị xem xét. Tôi tin tưởng rằng Quý 
Anh/Chị sẽ thấy tôi có đầy đủ năng lực và phẩm chất để đảm bảo hoàn thành tốt công 
việc đó. 
  
Đọc kỹ lý lịch tóm tắt của tôi, Quý Anh/Chị sẽ nhận thấy qua hơn hai năm làm công 
tác bán hàng kỹ thuật, tôi đã có kinh nghiệm về vấn đề kinh doanh mua bán. Trong khả 
năng của mình, tôi khá thành thạo việc tạo dựng và tái thiết lập mạng lưới khách hàng, 
mở rộng và quản lý những khu vực mới, đàm phán hợp đồng và dịch vụ sau khi bán 
hàng. Tôi tin rằng những kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực này sẽ phát huy được tác 
dụng trong Công ty ABC. 
  
Ngoài ra, tôi còn thông thạo, hiểu biết các quá trình đấu thầu của các hộ kinh doanh và 
phân loại số hiệu linh kiện và sơ đồ. Trong hai năm kinh doanh, tôi đã nâng được 
lượng tiêu thụ hàng hóa lên gấp đôi. Tôi được coi là người có thể biết phân biệt và giải 
quyết vấn đề, không làm ảnh hưởng đến cá nhân, khách hàng và các đối tác khác.  
  
Tôi mong rằng sẽ có cơ hội được thảo luận với Quý Anh/Chị về việc sẽ đóng góp sức 
mình như thế nào đối với Công ty ABC. Mong câu trả lời của Quý Anh/Chị. Hy vọng 
lúc thích hợp, Quý Anh/Chị sẽ thu xếp thời gian để phỏng vấn tôi.  
  
Xin gửi tới Quý Anh/Chị lời chào trân trọng!             
  
Ký tên. 

  
Mẫu 2 9 - Trả lời quảng cáo tuyển dụng 
  

Thưa Quý Anh/Chị,    
  
Tôi xin gửi kèm theo bản lý lịch tóm tắt của tôi để Quý Anh/Chị xem xét theo như 
quảng cáo mà Quý Anh/Chị đăng trên trang “Tuyendung.com”.        
  
Là một trợ lý phó tổng giám đốc và là một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, 
tôi tin rằng kinh nghiệm của bản thân sẽ đáp ứng được những yêu cầu của Quý 
Anh/Chị.  
Tôi đã làm việc trong lĩnh vực đó 5 năm, công việc này có lẽ được coi là “ở đâu cần ta 
đi đến đó”. Điều này cũng là để phát triển thêm năng lực của bản thân, giúp tôi có thể 

                                                 
8 Nguồn: Mạng việc làm Việt Nam 
9 Nguồn: Mạng việc làm Việt Nam 
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chiến thắng đối với những công việc phức tạp. Tôi biết cách tìm ra những biện pháp 
giải quyết vấn đề có hiệu quả, song vẫn luôn giữ tính hài hước.     
  
Với kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh, quản lý, tôi có sự nhạy cảm đối với những 
yêu cầu của nhân viên cao cấp. Tôi có bề dày kinh nghiệm, thông thạo về máy vi tính. 
Mọi người đánh giá tôi là một người biết ăn nói và viết lách.  
  
Tôi tin rằng Quý Công ty sẽ tạo cho tôi không khí làm việc phù hợp và có đất dụng võ 
cho những kinh nghiệm phong phú của bản thân.Về vấn đề tiền lương, tôi có yêu cầu 
hợp lý, có thể thoả thuận căn cứ vào trách nhiệm thực tế và cơ hội thăng tiến.    
  
Xin trân trọng kính chào!         
  
Ký tên  
 

Mẫu 3 10 - Dành cho sinh viên mới tốt nghiệp 
 

7 Apple Court 
Eugene, OR 97401 
503-555-0303 
 
Mr. Archie Weatherby 
California Investments, Inc. 
25 Sacramento Street 
San Francisco, CA 94102 

 
Thưa ông Weatherby 
 
Tính cách hướng ngoại, kinh nghiệm bán hàng và bằng cấp tôi mới đạt được gần đây là 
những lý do tại sao tôi là ứng viên tiềm năng cho vị trí môi giới bảo hiểm trong công ty 
California Investments, Inc.  
 
Tôi mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing trường Đại học Oregon và tôi cũng là chủ 
tịch Hiệp hội Lãnh đạo tương lai Hoa Kỳ và Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ tại trường. 
 
Dù mới tốt nghiệp, tôi không giống các sinh viên mới ra trường khác. Tôi đã từng học 
tại các trường ở bang Michigan, Arizona và Oregon. Và tôi trang trải chi phí học tập 
tại các trường này bằng các công việc làm thêm như bán quảng cáo trên radio, bán 
đăng ký mua báo dài hạn và làm nhân viên phục vụ quầy bar. 
 
Tôi có tính cách trưởng thành cũng như các kỹ năng, năng lực để bắt đầu công việc 
môi giới bảo hiểm và tôi muốn làm công việc này tại California, quê hương tôi.  
Tôi sẽ trở về California vào cuối tháng này và tôi rất muốn trao đổi thêm với ông về 
công việc tại California Investments. Sau khi gửi thư này, tôi sẽ gọi điện cho ông để 
xem chúng ta có thể sắp xếp thời gian gặp gỡ.  
 
Cảm ơn ông đã dành thời gian và xem xét. 
 

                                                 
10 Nguồn: www.vietnamworks.com  
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Kính thư,  
 
Ký tên  
 
John Oakley 
 

Mẫu 411 - Gửi bằng e-mail    
 
Date: Tues, 15 May 2003 19:52:59 -0700 (EDT) 
From: kevin lee smith [ksmith@yahoo.com] 
Subject: Seasoned Sales Rep With MBA Ideal for Regional Sales Manager (mtt-
01/3439) 
To: scott.hent@marriott.com 
 
Kính gửi Ông Hent,  
 
Tôi tự tin rằng với các thành tích vượt qua mức doanh thu kỷ lục và các chỉ tiêu doanh 
thu tại các vị trí tôi đã làm trước đây cùng với tấm bằng MBA trong lĩnh vực 
Marketing tại trường Quản lý Stern Đại học Bang Florida, tôi chính là ứng viên lý 
tưởng cho vị trí quản lý kinh doanh vùng tại Câu lạc bộ Quốc tế Marriott Vacation.  
 
Là trưởng nhóm bán hàng tại Câu lạc bộ Disney Vacation, tôi soạn các tài liệu bán 
hàng chính, đào tạo các nhân viên bán hàng mới và thay đổi lại cách bán các thẻ thành 
viên câu lạc bộ. Doanh thu do đội ngũ bán hàng của tôi mang lại đã tăng gần gấp đôi 
so với mức trung bình của cả quá trình hoạt động. Câu lạc bộ giải trí là một ngành 
công nghiệp năng động và đang phát triển, và tôi tin rằng tôi có thể giúp Marriott tăng 
thêm danh tiếng và vị thế thống trị trong ngành.  
 
Chúng ta có thể gặp gỡ để trao đổi thêm về vị trí này. Tôi sẽ chủ động liên lạc với ngài 
trong mười ngày nữa để sắp xếp một cuộc phỏng vấn. Nếu ông có câu hỏi gì trước thời 
gian đó, xin hãy liên lạc với tôi theo số 904-555-2341 hoặc gửi email cho tôi. Cảm ơn 
ông đã dành thời gian và xem xét.  
 
Kính thư, 
 
Kevin Lee Smith 

 
Mẫu 4 12 (thư xin việc bằng tiếng Anh) 

 
Nguyen Van Nam 

6 Lang Trung, Dong Da, Ha Noi 
Tel: 090-260448 

May 10th, 2001 
ABCD Enterprise 

Attn: Human Resources Manager 
 

                                                 
11 Nguồn: www.vietnamworks.com 
12 Nguồn: Mạng việc làm Việt Nam  
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Re: Salesman post 
  
Dear Sir, 
  
In reply to your advertisement in the Newspaper, I am pleased to enclose my C.V to 
apply for the Salesman position of your office in HCMC.  
  
From my C.V, you will see that, I graduated from Foreign Trade University with a 
good bachelor degree. I have a good command of Vietnam economic and social 
situation, and I am confident in doing business. 
  
At present, I am working for.... 
  
In addition, I am active and enthusiastic. I am willing to learn and do what takes to get 
a job done well even under pressure or on far mission.  
  
I am looking forward to an interview at your office. 
  
Yours faithfully, 
 
Signed 
 
Nguyen Van Nam 
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Phụ lục 3. Mẫu lý lịch cá nhân 
 
Mẫu 113 - Dành cho sinh viên mới tốt nghiệp 
 
* Thông tin cá nhân:  

Ðỗ Khoa Hồng An  
Ngày sinh: 08/09/1982 
Địa chỉ: 207/13 đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM  

 
*  Quan điểm nghề nghiệp:  

Thích hợp với những vị trí ngoại giao, thương thuyết. Những công việc đòi hỏi về khả 
năng ứng xử giao tiếp tốt. Rất mong được làm việc trong một môi trường hiện đại, 
cạnh tranh lành mạnh và có cơ hội thăng tiến. 

 
* Khả năng và bằng cấp: 

+ Giao tiếp tốt  
+ Thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp  
+ Có năng khiếu viết. 
+ Nhạy cảm cao đối với nghề giao tiếp.  
+ Tốt nghiệp đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, khoa ngữ văn Anh loại giỏi.  
+ Ðạt IELTS 7.0  

 
* Kinh nghiệm làm việc:  

+ Cộng tác với các báo  
+ Cộng tác với Ðài truyền hình TPHCM 8 năm trong vai trò MC.  
+ Thực hiện vài quảng cáo cho một số sản phẩm của Pepsi và Uniliver.  

 
* Hoạt động ngoại khóa:  

+ Tham dự và đoạt giải các cuộc thi hát đơn ca của SVHS hàng năm.  
+ Tham gia 5 kịch truyền hình và 3 phim  
+ Làm người mẫu quảng cáo và mẫu ảnh.  
+ Lồng tiếng quảng cáo. 
+ Dẫn chương trình cho Ðài và các lễ hội của sinh viên  

 
* Thời gian tốt nghiệp: dd/mm/yyyy. 
 

                                                 
13 Nguồn: www.svvn.com.vn 
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Mẫu 214 - Dành cho người mới tốt nghiệp    
 
THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Họ và tên: LE THU THAO 
Địa chỉ:  20 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội  
Di động: 0908 123 456  
E-mail: lttt@yahoo.com  

   
HỌC VẤN: 
Kỹ sư Quản trị Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2006)  

Bằng: Khá (Điểm trung bình: 7.8)  

Học bổng:  
-  Học bổng cho sinh viên xuất sắc của trường năm 2004 và 2005.  
-  Học bổng cho sinh viên xuất sắc của Công ty Cáp quang Fujikura  
-  Học bổng tiếng Anh thương mại của công ty Dầu khí Petronas – Malaysia  
   
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:  
-  Dự án xây dựng nhà hàng phục vụ thức ăn dinh dưỡng (Bài tập nhóm)  

+  Nghiên cứu và khảo sát các nhu cầu của người tiêu dùng về các bữa ăn dinh dưỡng  
+  Thu thập và phân tích các thông tin khảo sát  
+  Cùng với các thành viên trong nhóm viết kế hoạch dự án  

-  Tham gia Chương trình “Mùa hè xanh” năm 2003 và 2004  
+  Dạy toán cho các em học sinh  
+  Tham gia dựng nhà giúp người nghèo  

-  Thành viên Câu lạc bộ Anh văn của trường  
   
KỸ NĂNG:   
-  Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point  
-  Giao tiếp tiếng Anh thuần thục  
-  Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt  
-  Chăm chỉ, biết tổ chức sắp xếp công việc và có tinh thần trách nhiệm  
-  Dễ dàng thích nghi với môi trường mới  
   
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:  
2003 – 2005: Gia sư Toán cho học sinh lớp 8, 9  
2002 – 2003: Phục vụ bàn tại Quán cà phê Liễu Giai  
   
SỞ THÍCH: 
Giao tiếp với mọi người, đọc sách và chơi cầu lông.  
Mẫu 315 - Dành cho người đã có kinh nghiệm 

                                                 
14 http://www.vietnamworks.com/  
15 http://www.vietnamworks.com/  
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THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Họ và tên: Nguyen Viet Hung  
Ngày sinh: 10 August 1973  
Địa chỉ:  140 Nguyễn Cư Trinh Street , HCMC  
Di động: 0908 123 456  

   
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 
 
2001 - Nay , MICE Manager (Du lịch kết hợp Hội nghị, Hội thảo)  

• Liên lạc và thương lượng với khách hàng về các hợp đồng (công ty du lịch, nơi tổ 
chức hội nghị, các công ty nước ngoài trên khắp thế giới)  

• Tổ chức hội nghị, họp, hội thảo, triển lãm, sự kiện cho các công ty nước ngoài tại 
Việt Nam  

• Xây dựng các tour du lịch trong và ngoài nước cho khách hàng  
• Giới thiệu với khách hàng các thông tin cập nhật  
• Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên tại văn phòng để đảm bảo hiệu quả công 

việc tốt  
• Giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên  

 
03/1997 – 12/2000: Business Travel & Special Tours Manager  

• Chuẩn bị hợp đồng phục vụ tour đi công tác nước ngoài cho khách hàng  
• Liên lạc và thảo luận với khách hàng về các điều khoản của hợp đồng  
• Cung cấp vé máy bay và các dịch vụ hàng không cho khách hàng doanh nghiệp  
• Nộp hồ sơ xin và gia hạn hộ chiếu, visa và giấy phép tạm trú cho khách hàng  
• Cung cấp dịch vụ thuê ô tô và đặt phòng khách sạn trong và ngoài nước cho 

khách hàng  
• Xây dựng các tour du lịch trong và ngoài nước cho khách hàng  
• Giới thiệu với khách hàng các thông tin cập nhật  
• Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên tại văn phòng để đảm bảo hiệu quả công 

việc tốt  
• Tổng hợp và nộp các báo cáo MIS (Hệ thống thông tin quản lý) và các báo cáo 

hàng tháng cho khách hàng  
• Gửi hóa đơn tới các khách hàng và thu tiền  

 
02/1996 – 03/1997: Sales Manager of Airlines Booking Office  

• Chuẩn bị Hợp đồng dịch vụ đặt vé về việc cung cấp vé máy bay và các dịch vụ 
hàng không cho khách hàng  

• Liên lạc và thương lượng với khách hàng về hợp đồng  
• Cung cấp vé máy bay và các dịch vụ hàng không cho khách hàng  
• Thương lượng với bên hàng không để có các hợp đồng và hoa hồng tốt nhất 
• Cập nhật thông tin cho khách hàng  
• Tổng hợp và nộp báo cáo cho khách hàng và Ban Quản trị  
• Chuẩn bị hóa đơn hàng tháng và thu tiền từ khách hàng  
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03/1995 – 02/1996: Marketing Executive    
• Hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch marketing  
• Cung cấp các dữ liệu đầu vào cho Kế hoạch Marketing  
• Cung cấp các thông tin du lịch Việt Nam cho đối tác và báo chí  
• Chịu trách nhiệm in ấn chương trình tour, tờ rơi, tờ bướm..  
• Sắp xếp các thủ tục tham gia triển lãm, hội chợ, hội nghị  
• Tham gia vào các cuộc triển lãm, hội chợ, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước  

 

Người xác nhận:  
Ông Lai Hữu Phương, Phó Giám đốc 
Cell: 0913 456 789 

 
1994 – 02/1995: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI)  

Nhân viên Bộ phận Thành viên  
• Cung cấp cho các thành viên các thông tin thương mại  
• Tiếp nhận ý kiến, yêu cầu của các thành viên  
• Thu phí thành viên  
• Tổng hợp các thông tin thương mại cho cơ sở dữ liệu  
• Cung cấp các thông cho nhà đầu tư nước ngoài  

 

Người xác nhận:  
Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc  
Cell: 0912 345 678  

   
HỌC VẤN 
Thạc sỹ Marketing, Đại học Kinh tế (1998) 
Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương (1994)  
Các khóa học ngắn hạn:  

-  Kỹ năng Lãnh đạo, AIT Vietnam (2000)  
-  Kỹ năng Giao tiếp, AIT Vietnam (2001)  

 
KỸ NĂNG   

-  Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point  
-  Tiếng Anh thuần thục, Tiếng Pháp giao tiếp cơ bản  
-  Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt  
-  Kỹ năng lãnh đạo tốt  
-  Có khả năng làm việc dưới áp lực cao. 
 

Mẫu 4 16 - Dành cho người đã có kinh nghiệm 
 
� THÔNG TIN LIÊN HỆ 
 

Tên: <Tên>  Điện Thoại: <Số Điện Thoại>  

                                                 
16 Nguồn: www.kiemviec.com 
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Địa Chỉ: <Địa Chỉ> ĐTDĐ: <Số ĐTDĐ> 
Tỉnh/T.Phố: <Tỉnh/Thành Phố>  Email: <Địa Chỉ Email>  
Quốc Gia:  <Quốc Gia>  Website: <Địa Chỉ Trang Web>  
   
� HỒ SƠ 
 

VỊ TRÍ 
MONG MUỐN 

Brand Manager / Maketing Manager 

MỤC TIÊU 
NGHỀ NGHIỆP 

+ Là một Brand Manager / Maketing Manager xuất sắc.  
+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.  
+ Có cơ hội thăng tiến tốt trong công việc.  
+ Năm 45 tuổi sẽ trở thành Giảng Viên Marketing.  

KINH NGHIỆM 07/2004 - Hiện Nay  
Công ty TNHH TM - DV HIỆP THUẬN - Hồ Chí Minh  
Sales & Marketing Manager  
+ Củng cố, mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh sản phẩm.  
+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh phân phối.  
+ Từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm sữa bột FRANCE 
BEBE đi vào tâm trí của đối tượng các khách hàng mục tiêu.  
+ Xây dựng chiến lược và điều hành các kế hoạch Sales & Marketing.  
+ Huấn luyện và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh Kinh Doanh 
Tiếp Thị.  
+ Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và thân 
thiện.  
+ Kết quả trong thời gian vừa qua doanh số bán sản phẩm đã tăng 3.5 
lần. 

11/2002 - 07/2004  
ACECOOK VIETNAM Company Limited - Hồ Chí Minh  
Chuyên viên Marketing.  
1. Từ tháng 11-2002 đến tháng 06-2003: Phụ trách Marketing chi 
nhánh Tp. Hồ Chí Minh.  
2. Từ tháng 07-2003 đến tháng 01-2004: Phụ trách Marketing chi 
nhánh Tp. Đà Nẵng (bao gồm 07 tỉnh Miền Trung từ Quảng Bình trở 
vào tới Bình Định)  
3. Từ tháng 02-2004 đến tháng 07-2004: Đặc cách phụ trách Sales & 
Marketing thị trường Vương Quốc Cambodia.  
4. Thành tích nổi bật trong công việc:  
+ Xây dựng thành công hệ thống kênh bán hàng trực tiếp cho CB-
CNV, cơ quan, công ty, xí nghiệp, nhà hàng khách sạn.  
+ Xây dựng kế hoạch và điều hành triển khai chương trình khuyến mãi 
hệ thống các tiệm bán lẻ trên toàn quốc. Chương trình: " Vina 
Acecook phát lộc đầu năm"  
+ Xây dựng và điều hành kế hoạch tung sản phẩm mới thương hiệu mì 
Đệ Nhất Mì Gia vào khu vực các tỉnh Miền Trung rất thành công.  
+ Xây dựng và điều hành kế hoạch tung sản phẩm mới thương hiệu mì 
Daily và phát triển thương hiệu mì Good tại thị trường Vương Quốc 
cambodia rất thành công.  
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+ Tổ chức các sự kiện  
- Lễ đón tiếp đoàn Đại Biểu Quốc Hội.  
- Lễ khởi công xây dựng nhà máy tại Tp. Đà Nẵng.  
- Chương trình Hội Nghị Khách Hàng tại Vương Quốc Cambodia.  
- Chương trình hội chợ hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.  

05/2002 - 10/2002  
Công ty TNHH TM - DV HIỆP THUẬN - Hồ Chí Minh  
Quản Lý Nhân Viên Kinh Doanh - Tiếp Thị  
+ Quản lý nhân viên Kinh Doanh-Tiếp Thị.  
+ Triển khai các kế hoạch kinh doanh doanh.  
+ Giám sát các chưong trình Marketing.  

10/2001 - 12/2001  
VIETNAM FOREMOST DAIRY Company Limited – TP. HCM  
Thực Tập Viên  
+ Thực tập, tiếp cận và học hỏi môi trường làm việc năng động và 
chuyên nghiệp.  
+ Trợ lý Trưởng Phòng Kinh Doanh sản phẩm tươi sữa chua Yomost.  
+ Hoàn thiện luận văn tốt nghiệp.  

QUÁ TRÌNH 
HỌC TẬP 

Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Đại Học - 12-2001 
+ Sinh viên hệ chính quy tập trung trường Đại Học Kinh Tế Thành 
Phố Hồ Chí Minh.  
+ Chuyên ngành Marketing.  
+ Tốt nghiệp Đại Học loại Khá.  
+ Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Marketing với số 
điểm 10/10.  
+ Đoạt giải cá nhân xuất sắc nhất trong cuộc thi Nghệ Thuật 4P do 
công ty Samsung Vina và Đoàn Trường Đại Học Kinh Tế tổ chức.  

Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Đại Học - 01-1997  
Từ năm 1994 đến năm 1997:  
+ Sinh viên hệ chính quy tập trung trường Đại Học Bách Khoa thành 
Phố Hồ Chí Minh.  
+ Chuyên ngành Điện - Điện Tủ.  
+ Chưa tốt nghiệp (hiện nay đã nghỉ học)  

KỸ NĂNG 
CHUYÊN MÔN  

Chuyên môn Marketing - Chuyên viên- 3 năm  
+ Rất am hiểu và có nền tảnh vững chắc về kiến thức Marketing.  
+ Vận dụng các công cụ Marketing một cách uyển chuyển, đồng bộ và 
hiệu quả với một chi phí hợp lý.  

Vi Tính - Trung cấp- 3 năm  
+ Thành thạo vi tính văn phòng.  
+ Phần mềm sử lý số liệu SPSS.  

Ngoại ngữ - Trung cấp- 3 năm  
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+ Trình độ B Anh Văn.  
+ Khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh trung bình.  

LƯƠNG 
ĐỀ NGHỊ 

700-800 USD 

HÌNH THỨC 
LÀM VIỆC 

Nhân Viên 

LOẠI HÌNH Toàn Thời Gian  

NƠI LÀM VIỆC 
MONG MUỐN 

TP. HCM - Đồng Nai - Đà Nẵng 

CHUYỂN 
CHỖ Ở 

Có 

NGÀNH NGHỀ 
MONG MUỐN 

Quảng Cáo / Tiếp Thị / Đối Ngoại - Điều Hành 

NGƯỜI  
THAM KHẢO 

Tên: Lã Văn Hùng Chức Vụ: Chuyên Viên 
Marketing  

Công Ty: ACECOOK VIETNAM 
Company Limited  

Email: N/A 

Điện Thoại: 0913604354      
Mối Quan Hệ: Quan Hệ Công Việc     

 
Tên: Trần Đỗ Khanh  Chức Vụ: Marketing 

Manager 
Công Ty: ACECOOK VIETNAM 

Company Limited  
Email: N/A 

Điện Thoại: 0903830588      
Mối Quan Hệ: Quan Hệ Công Việc      

THÔNG TIN  
BỔ SUNG  

Tham gia nhiều hoạt động của Đoàn viên thanh niên tại trường trung 
học và Đại học, được nhận bằng khen của tỉnh đoàn Thái Bình tuyên 
dương đoàn viên có nỗ lực "Vì ngày mai lập nghiệp"; Tham gia nhiều 
chương trình đi đào tạo và thực tế tại cộng đồng, làm việc với các 
cộng đồng nghèo, khuyết tật, tham gia hoạt động của đoàn thanh niên 
hữu nghị Việt Nam. Tôi yêu thích công việc và trân trọng con người, 
có khả năng học hỏi nhanh các kiến thức mới để áp dụng trong thực tế.  

   
���� THÔNG TIN CÁ NHÂN 
 

Ngày sinh: <Ngày Sinh>  Bằng cấp: <Bằng Cấp>  

Giới tính: <Giới Tính> Kinh nghiệm:  <Kinh Nghiệm> 

Tình trạng <T.Trạng Gia Đình> Cấp bậc:  <Cấp Bậc> 
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gia đình: 
Ngày đăng:  <Ngày Đăng>     
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