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1/ LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình hướng dẫn viết CV trên kênh Tiktok Tuấn Anh Hướng

Nghiệp, mình nhận được rất nhiều câu hỏi của các em sinh viên năm nhất 2003

hỏi về cách viết CV dành cho sinh viên năm nhất, chưa có kinh nghiệm. Phải nói là

các em sinh viên Gen Z bây giờ giỏi hơn và năng động hơn thế hệ các anh chị đi

trước rất là nhiều, mới từ cấp 3 lên đại học đã biết suy nghĩ ngay đến công việc,

hồ sơ - điều đó rất là tốt.

Hiện có rất nhiều các bài viết, cá nhân hướng dẫn cách viết CV trên mạng

các em có thể tham khảo. Tuy nhiên, các bài viết còn rời rạc và những lời khuyên

có thể còn mang tính cá nhân phụ thuộc vào từng ngành nghề. Chính vì vậy,

mình viết cuốn ebook này như một món quà tặng các em sinh viên năm nhất, hệ

thống hóa lại tất tần tật các bước để viết một bản CV từ A đến Z dành cho các

em mới bắt đầu.

Những nội dung ở đây tổng hợp từ kinh nghiệm tư vấn CV của Tuấn Anh

trong 6 năm qua. Tuấn Anh đã từng tư vấn CV cho rất nhiều các bạn hiện đang

làm việc ở các công ty như Big 4 kiểm toán, Unilever, L'Oreal, các công ty

start-up như Finhay hay các tập đoàn như Vingroup, Novaland. Chi tiết chương

trình tư vấn và nhận xét của khách hàng bạn có thể xem tại đây.

Không có một bản CV nào là hoàn hảo nộp đâu trúng đó. Chính vì vậy,

mục tiêu cuốn sách này là giúp cho các em có được một bản CV tốt nhất trong

khả năng, tránh được các lỗi sai cơ bản và nâng cao khả năng trúng tuyển dù

đang nộp cho một CLB, công việc bán thời gian hay một công việc thực tập.

2

https://www.tiktok.com/@anhtuanle2304
https://www.tiktok.com/@anhtuanle2304
https://anhtuanle.com/tuvan


2/ CV LÀ GÌ? TẠI SAO CẦN CÓ CV?

CV là viết tắt của “curriculum vitae” là một văn bản tóm gọn nhanh về học vấn, kỹ

năng, thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc của bạn, giúp cho người đọc có cái nhìn

nhanh và hiểu hơn về bạn. Ngoài CV thì một số công ty ở Việt Nam có dùng thêm chữ

“Resume" - cũng na ná tương tự thôi. Cùng là đơn ứng tuyển, tuy nhiên mỗi đất nước,

vùng lại có cách dùng từ khác nhau, ở Việt Nam thì chữ CV thường được sử dụng nhiều

hơn.

Khi Tuấn Anh chia sẻ hướng dẫn viết CV trên kênh Tiktok, có một số bạn bình luận

là “bày vẽ nhiều chuyện, muốn tuyển ai đi làm cứ gọi đến phỏng vấn vài câu là xong".

Trong một vài trường hợp thì câu bình luận này đúng, ví dụ như các vị trí lao động phổ

thông không cần nhiều kinh nghiệm (thực tế bạn vẫn cần nộp hồ sơ, tuy không cần quá

cầu kỳ), hoặc một vị trí ứng tuyển không có quá nhiều ứng viên. Với đa số các công việc

còn lại, CV vẫn là một kênh cần có để nhà tuyển dụng lọc hồ sơ. Ví dụ công ty A tuyển

dụng một vị trí có 100 ứng viên quan tâm, không thể nào gọi cả 100 bạn đó đi phỏng vấn

- rất mất thời gian. Nhờ có CV, công ty có thể lọc được 50 bạn và phỏng vấn 50 bạn còn

lại.

Đọc đến đây chắc bạn đọc cũng hiểu, CV giống như một “tờ flyer" để quảng cáo

bản thân. Giống như bạn đi siêu thị mua đồ có những tờ flyer, cuốn brochure nói về

thông tin sản phẩm, CV cũng như một tài liệu như vậy - sản phẩm là chính bản thân bạn.

Hãy nhớ thêm rằng, CV tốt mới giúp bạn vào vòng sau , có thể là vòng Test hoặc vòng

phỏng vấn, chứ CV chưa chắc chắn giúp bạn có việc ngay.

Hiện nay đã có nhiều hình thức tuyển dụng vòng đầu sáng tạo hơn như làm

video, bài kiểm tra, tuy nhiên chắc chắn CV vẫn là một văn bản mà mỗi sinh viên cần

phải có và làm thật chỉ chu trước khi ra trường. Vậy nên hy vọng đọc xong cuốn sách

ngắn này, bạn sẽ không còn băn khoăn quá nhiều về CV nữa.
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3/ TẠO CV ĐẸP NHƯ THẾ NÀO?

Có một hiểu nhầm thường được truyền nhau trên mạng đó là, CV càng màu mè,

sáng tạo thì cơ hội trúng tuyển càng cao. Xin khẳng định luôn là điều này sai hoàn toàn.

CV của bạn có chút màu sắc, hình ảnh thì có thể gây chú ý hơn với người đọc, nhưng

điều đó không có nghĩa bạn sẽ nâng cao khả năng trúng tuyển. Lý do là vì, trúng tuyển

hay không phụ thuộc vào những gì bạn viết trong CV đó.

Một CV đẹp không cần nhất thiết phải có nhiều màu sắc hay sáng tạo. CV được

nhà tuyển dụng đánh giá đẹp là CV gọn gàng, chỉn chu, font chữ cỡ chữ không lộn xộn,

dễ dàng giúp người đọc nhìn ra thông tin. Để lấy ví dụ cho các bạn về một số CV không

đẹp và mình từng nhận được từ các bạn gửi qua Tiktok nhờ tư vấn:

1/ CV dưới đây dùng màu sắc, tưởng giúp đẹp hơn nhưng thực chất lại có tác dụng

ngược vì 2 màu kết hợp với nhau không hợp lý, ngoài ra còn tạo cảm giác hơi trẻ con.
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2/ Khi chọn mẫu CV, các bạn hạn chế xài nền đen. Nghiên cứu đã cho thấy trên máy

tính, nền trắng chữ đen đọc lâu đỡ đau mắt hơn nền đen chữ trắng. Ngoài ra nền đen

trong trường hợp in ra rất khó đọc.

3/ Đừng CAPLOCK cũng như sử dụng quá nhiều font chữ như mẫu CV dưới đây, sẽ làm

cho CV của bạn không đẹp một chút nào.

5



Nếu bạn ứng tuyển cho các vị trí trong lĩnh vực sáng tạo (truyền thông,

Marketing, nghệ thuật, thiết kế), bạn có thể thêm chút màu sắc cho đẹp. Còn lại thực tế

với các lĩnh vực khác (ví dụ tài chính, kế toán, Luật…) bạn không cần phải quá đầu tư vào

mặt thiết kế. Một bản CV đơn giản trắng đen dễ nhìn cũng đã đủ để gây ấn tượng với

nhà tuyển dụng rồi. Ví dụ như mẫu CV bên dưới.
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Bạn có thể tạo CV bằng rất nhiều cách, từ việc sử dụng Word, PowerPoint cho

đến các phần mềm thiết kế hay các trang tạo mẫu CV có sẵn. Trong khuôn khổ cuốn

sách này, Tuấn Anh gợi ý bạn 3 kênh để tạo một bản CV đẹp.

1. https://anhtuanle.com/maucv - trong này Tuấn Anh tập hợp tất cả các mẫu CV

bằng file Word của các học viên từng sử dụng và ứng tuyển thành công cho

nhiều công ty lớn, được chia làm nhiều ngành nghề khác nhau.

2. https://www.canva.com/resumes/ - đây là một nền tảng thiết kế kéo thả dành

cho những bạn không giỏi thiết kế nhưng vẫn muốn hình ảnh đẹp. Trong này có

rất nhiều mẫu, bạn có thể tùy chọn theo sở thích.

3. https://www.topcv.vn/mau-cv - giống Canva, TopCV cũng có sẵn mẫu để bạn chỉ

việc điền vào. Cái khác biệt một chút là những mẫu của TopCV có sẵn 3 ngôn ngữ

Anh, Nhật, Việt và được thiết kế phù hợp hơn với môi trường tuyển dụng tại Việt

Nam.

Để được sửa CV, bạn có thể đăng ký tại đây.
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4/ CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN CẦN CÓ TRONG CV

Như đã chia sẻ ở trên, CV giống như một tờ ‘flyer’ được dùng để quảng cáo sản

phẩm là bản thân bạn với nhà tuyển dụng, vậy trong tờ quảng cáo này cần có những

thông tin gì? Thực tế không có quy định nào về việc bạn phải viết gì hay không được viết

gì vào CV. Viết gì cũng được, miễn sao điều đó gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, nhà

tuyển dụng thấy bạn phù hợp với công việc mà họ đang tuyển và quyết định gọi bạn đi

phỏng vấn.

Tuy nhiên bạn cũng cần hiểu rằng, công việc của một nhà tuyển dụng mỗi ngày

đọc rất nhiều CV. Nếu mỗi CV viết một kiểu thông tin, điều này làm cho người đọc rất

mất thời gian. Thay vào đó, với những tiêu chí tuyển dụng có sẵn, một nhà tuyển dụng

thường sẽ nhìn vào một số mục chính cần có trong CV, và đây là những đầu mục mà các

bạn cần phải có.

1/ Mục tiêu nghề nghiệp hoặc tóm tắt nghề nghiệp. Trong mục này, bạn tóm

tắt lại những kinh nghiệm hoặc hoạt động hoặc kỹ năng mình đã có, giống như trước

mỗi cuốn sách có một phần tóm tắt vài dòng về sách vậy. Ngoài ra, nếu bạn có một

mục tiêu cụ thể rõ ràng về hướng đi sắp tới, có thể viết tại đây.

2/ Thông tin cá nhân. Ở đây, bạn để những thông tin giúp nhà tuyển dụng nhận

diện được bạn là ai và liên hệ với bạn bằng cách nào. Thường chỉ cần có hình ảnh, tên,

email, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, ngày tháng năm sinh và link dẫn tới một nền tảng

mạng xã hội của bạn.

3/ Kỹ năng. Trong phần này, bạn liệt kê các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm liên

quan đến công việc bạn đang nộp, giúp nhà tuyển dụng nhìn lướt qua có thể đánh giá

được các kỹ năng bạn đang có có phù hợp với công việc họ tuyển hay không.

4/ Học vấn. Liệt kê tại đây học vấn từ sau THPT và các khóa học ngắn hạn bạn

đã tham gia.

5/ Kinh nghiệm làm việc. Đây là phần rất quan trọng trong CV, bạn cần liệt kê

vào đây các kinh nghiệm toàn thời gian, bán thời gian hoặc ngoại khóa.
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Ngoài 5 mục bắt buộc có ở trên, có những mục phụ bạn có thể đưa được vào CV

như sở thích, tính cách, người tham chiếu, thành tích, giải thưởng, câu châm ngôn ưa thích

hay bất kỳ điều gì bạn nghĩ rằng là phù hợp. Tuy nhiên khoan hãy tính đến những mục

phụ này, hãy tập trung làm thật tốt 5 mục chính ở trên kia trước. Một bản CV chỉn chu

cần có 5 mục đã nêu trên với nội dung tốt nhất có thể.

Trong các chương tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn bạn viết từng mục cụ thể như thế

nào cho tốt, những lỗi sai nào các bạn thường gặp và bắt lỗi của những mẫu CV bạn

thường thấy trên mạng nhé.

Câu hỏi: Một bạn CV nên có độ dài như thế nào?

Không có quy định nào về độ dài của một bản CV hay cũng không có quy định

nào nói rằng bạn chỉ được viết trong 1 trang mà thôi. Tuy nhiên, vì một ngày nhà tuyển

dụng nhận được rất nhiều CV, vậy nên những CV quá dài (hơn 3 trang) sẽ khiến cho

người đọc ngại đọc hoặc không tóm được thông tin về bạn. Chính vì vậy từ kinh nghiệm

cá nhân, Tuấn Anh khuyên bạn gói gọn CV của mình trong tối đa 2 trang. Nếu có thêm

nhiều thông tin cần ghi, hãy tạo một website Portfolio cá nhân hoặc đưa các thông tin đó

lên mạng xã hội LinkedIn.
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5/ CÁCH VIẾT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mục đích của Thông tin cá nhân (Personal Information) trong CV là để giúp người

đọc phân biệt được bạn là ai và nếu họ thích bạn thì liên hệ với bạn bằng cách nào hay

có thể tìm hiểu thêm về bạn trên kênh nào. Chính vì vậy, thông tin cá nhân không cần

quá dài dòng, ngắn gọn để tiết kiệm diện tích trang giấy cho các phần khác.

Trong thông tin cá nhân của CV bạn cần có:

1/ Họ và tên. Hãy viết tên mình to và rõ nhất trong CV. Mở CV ra chữ đầu tiên đập vào

mắt người đọc là TÊN CỦA BẠN, không phải những chữ thừa như CV, SƠ YẾU LÝ LỊCH

HAY ĐƠN XIN VIỆC.

2/ Email. Hãy sử dụng email chuyên nghiệp có tên mình, ví dụ

anhtuanle234@gmail.com, không nên sử dụng các email teen như

hoangtuxitin@yahoo.com. Ngoài ra, không nên sử dụng mail nhà trường. Tuấn Anh cũng

khuyến khích bạn sử dụng Gmail hơn các nền tảng mail khác, vì đây là nền tảng thông

dụng nhất hiện nay.

3/ Số điện thoại. Chỉ cần viết đúng số điện thoại bạn là được. Bạn có thể viết theo kiểu

0982 456 789 hoặc (+84) 982 123 456 nếu đang nộp đơn cho các công ty ở nước ngoài.

Khuyến khích có dấu cách giữa các nhóm số như trên, giúp người đọc dễ nhìn và đọc

hơn. Chỉ nên để một số điện thoại duy nhất, đừng để nhiều số sẽ gây rối.

Ba thông tin trên là những trường thông tin bắt buộc bạn phải có. Nếu viết khéo

chỉ cần 1 dòng là đủ. Ngoài ra, bạn có thể cần có các thông tin dưới đây:

4/ Link website. Thường là một website giúp người đọc biết thêm về các sản phẩm hoặc

dự án bạn đã làm. Đó có thể là blog cá nhân, link Portfolio (nếu các bạn học thiết kế),

hoặc mạng xã hội. Với riêng mạng xã hội, Tuấn Anh khuyến khích bạn tạo một tài khoản

trên LinkedIn và điền thông tin vào, sau đó để link LinkedIn, không nên để link Facebook.

Facebook thường là nơi chúng ta chia sẻ những câu chuyện cá nhân, không liên quan gì

đến công việc nên không phù hợp để đưa vào CV.
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5/ Ngày tháng năm sinh. Nếu công việc có yêu cầu về độ tuổi, các bạn cần để thông tin

ngày tháng năm sinh vào. Nếu không, bạn có thể không cần để hoặc để năm sinh là đủ

rồi.

6/ Địa chỉ. Phần này cũng không bắt buộc, tuy nhiên nếu bạn để địa chỉ thì chỉ cần ghi

tên Quận, Thành Phố thôi. Đừng ghi rõ đến từng số nhà, tên đường - bởi đây là những

thông tin cá nhân của bạn, cung cấp ra bên ngoài không tốt và ảnh hưởng tới bảo mật

cá nhân. Ngoài ra, khuyến khích nếu địa chỉ của bạn ở gần công ty bạn nộp thì ghi vào, ở

quá xa thì không cần phải ghi. Ví dụ bạn nộp đơn tìm việc ở HCM nhưng lại ghi địa chỉ ở

Đà Nẵng, sẽ làm cho nhà tuyển dụng thắc mắc.

Ngoài những thông tin ở trên, trong phần thông tin cá nhân bạn có thể để thêm

ảnh. Ảnh không bắt buộc phải có trong CV (trừ các công việc cần ngoại hình thì nhà

tuyển dụng luôn ghi sẵn là bạn gửi kèm ảnh), tuy nhiên nếu có thêm ảnh cũng sẽ làm

cho CV của bạn trông bắt mắt và thu hút hơn. Vậy ảnh trong CV cần để như thế nào?

Một bức hình trong CV nên đạt được 2 điều kiện là (1) hình đẹp và (2) hình chuyên

nghiệp. Chính vì vậy:

● Ảnh thẻ đa số không phù hợp. Vì ảnh thẻ chuyên nghiệp, nhưng không đẹp.

● Ảnh selfie không phù hợp. Vì ảnh selfie đẹp, nhưng không chuyên nghiệp.

Một bức hình vừa chuyên nghiệp vừa đẹp được đánh giá trên ba yếu tố đó là (1)

rõ mặt, gương mặt có ánh sáng tốt và tươi, (2) trang phục bạn mặc trong hình thể hiện

sự trưởng thành và (3) nền ảnh là nền trơn, không gây phân tâm cho người nhìn. Bạn có

thể xem một tấm hình chuẩn bên dưới.
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Những hình bên dưới này đều là những hình chưa phù hợp để đưa vào CV:
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6/ CÁCH VIẾT HỌC VẤN

Sau khi viết thông tin cá nhân xong xuôi, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là

học vấn. Phần này không quá dài và nhiều thông tin để viết, tuy nhiên những bạn chưa

có kinh nghiệm hoặc đang tìm việc trái ngành thì nên đầu tư vào phần này một chút. Về

cơ bản học vấn chỉ cần viết rất đơn giản như thế này:

● Tên ngành - Tên trường (Điểm số) (Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc), Ví dụ:

● Truyền thông chuyên nghiệp, ĐH RMIT (GPA 3.2/4) (2012 - 2015)

1/ Không cần ghi thông tin trường cấp 3 vào học vấn. Bạn chỉ cần ghi các học vấn sau

cấp 3 như trường nghề, cao đẳng, đại học là được.

2/ Nếu bạn có nhiều hơn một học vấn, hãy sắp xếp theo thứ tự thời gian từ gần nhất đến

xa nhất nhé.

3/ Nếu bạn đang tìm việc trái với ngành học hoặc là sinh viên chưa có nhiều kinh

nghiệm, bạn nên tìm các khóa học ngắn hạn liên quan đến ngành bạn ứng tuyển để học

và bổ sung vào học vấn. Bạn có thể học trực tiếp tại các trung tâm đào tạo, hoặc các

trang học Online tiếng Việt như Gitiho, Kyna, Unica hoặc các trang học bằng tiếng Anh

như LinkedIn Learning, Coursera, Udemy. Sau khi học xong, bạn có thể ghi theo mẫu ở

trên.

4/ Nếu bạn có chứng chỉ hoàn thành khóa học, bạn nên upload lên đâu đó, lấy link và

hyperlink vào khóa học tương ứng, như vậy sẽ làm cho CV đầy đặn hơn.

Ví dụ bên dưới đây là một đoạn học vấn đầy đặn của một bạn học Marketing nhưng sau

đó chuyển sang làm nhân sự:

HỌC VẤN

Khóa học Kỹ năng nhân sự, LinkedIn Learning (2015)
Khóa học Kỹ năng giao tiếp, Unica (2014)
Cử nhân Marketing, Đại học Hoa Sen (2010 - 2013)
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7/ CÁCH VIẾT KỸ NĂNG

Đầu tiên, hãy tưởng tượng bạn là một giám đốc nhân sự hoặc quản lý của một

công ty gia đình. Công ty bạn đang cần tuyển một nhân viên thiết kế và có hai bạn ứng

tuyển với hai bộ kỹ năng như bên dưới, bạn sẽ chọn bạn nào?

Nam Hùng

1/ Thiết kế hình ảnh với Photoshop
2/ Chế bản điện tử với InDesign
3/ Xử lý hậu kỳ với âm thanh
4/ Kỹ năng xử lý tình huống phát sinh

1/ Kỹ năng giao tiếp
2/ Kỹ năng thuyết trình
3/ Kỹ năng làm việc nhóm
4/ Kỹ năng làm việc độc lập

Hãy tưởng tượng tiếp, bây giờ công ty nhà bạn cần tuyển một nhân viên tổ chức

sự kiện, có hai bạn Mai và Vy ứng tuyển với bộ kỹ năng như bên dưới, bạn sẽ chọn bạn

nào?

Mai Vy

1/ Xây dựng và quản trị các chiến dịch
truyền thông
2/ Quản trị khủng hoảng trong truyền
thông
3/ Quản trị các chiến dịch PR
4/ Tổ chức sự kiện

1/ Word
2/ Excel
3/ PowerPoint
4/ Tiếng Anh

Trong hai trường hợp trên, mình đoán rằng đa số các bạn sẽ chọn bạn Nam và

bạn Mai. Lý do vì nhìn kỹ năng của hai bạn này rõ ràng hơn và có liên quan hơn đến

công việc mà bạn đang tìm kiếm.

Kỹ năng là một phần ngắn nhưng rất quan trọng ở trong CV, đặc biệt với các bạn

sinh viên còn ít kinh nghiệm hoặc các bạn đi tìm việc trái ngành cần phải đầu tư thật tốt

vào phần này. Không cần viết nhiều kỹ năng ở trong CV, chỉ cần khoảng 6 kỹ năng chính

để giúp nhà tuyển dụng đánh giá xem bạn có phù hợp với công việc mà họ đang tìm

kiếm hay không.
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Khi đọc CV của các bạn CV, mình thấy các bạn thường hay viết các kỹ năng như

sau:

● Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, làm việc dưới áp lực… Đây là

những kỹ năng rất tốt, nhưng không cho thấy rõ được công việc cụ thể nào cần

kỹ năng này. Thực tế số một, gần như mọi công việc đều cần bạn có những kỹ

năng trên. Thực tế số hai, đây là những kỹ năng cơ bản một bạn sinh viên tốt

nghiệp đại học - cao đẳng cần phải có, nên khả năng cao là ai cũng giống ai, ai

cũng ghi những kỹ năng này vào CV - như vậy CV của bạn không có gì khác so

với các ứng viên khác.

● Kỹ năng Word, Excel, Powerpoint. Cũng như trên, việc sử dụng được cơ bản

Word, Excel, Powerpoint cũng là điều mọi sinh viên khi ra trường đều phải làm

được và mọi công việc đều cần. Viết những kỹ năng này vào CV không giúp cho

CV của bạn nổi bật và khác biệt so với ứng viên khác.

Để phần kỹ năng khác biệt, nổi bật và giúp bạn tăng khả năng ứng tuyển khi còn

ít kinh nghiệm hay ứng tuyển trái ngành, bạn cần phải dựa vào tin tuyển dụng hoặc vị trí

tuyển dụng mà bạn đang ứng tuyển. Mỗi tin tuyển dụng ở phần “Mô tả công việc" sẽ có

những đầu việc khác nhau, bạn hãy dựa vào các từ trong mô tả công việc đó để làm kỹ

năng cho mình. Lấy ví dụ một mô tả công việc vị trí nhân viên Marketing:

Chuyên Viên Content Marketing (Mảng Social Media)

- Lên ý tưởng phát triển nội dung cho phần mềm quản trị doanh nghiệp: kế toán,
nhân sự, bán hàng

- Phát triển group cộng đồng vệ tinh với các bài viết có nội dung chất lượng theo
chiến dịch inbound marketing

- Viết bài quảng cáo trên fanpage

- Hỗ trợ viết bài chuẩn SEO trên website

- Tối ưu hình ảnh, video của công ty trên các nền tảng online

- Thu thập, phân tích số liệu và insight khách hàng, từ đó ứng dụng để cải thiện chất
lượng công việc

- Phối hợp làm việc cùng các phòng ban khác để tối ưu hóa các nội dung
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Trong tin tuyển dụng trên, mình đã in đậm các kỹ năng mà nhà tuyển dụng cần ở

một ứng viên cho vị trí này như Lên ý tưởng phát triển nội dung, Phát triển group cộng

đồng, Viết bài quảng cáo, Viết bài chuẩn SEO, Thiết kế hình ảnh, Phân tích số liệu. Nếu khi

bạn đọc những kỹ năng này và cảm thấy bản thân có thể làm được, đó có thể là kỹ

năng bạn ghi vào CV của mình. Nếu đọc từ đầu đến cuối đều thấy mình không làm được,

hãy cân nhắc lại việc mình có nên ứng tuyển vào vị trí đó hay không. Ứng tuyển làm gì

khi mình không làm được các yêu cầu của công ty đề ra?

Như vậy với các phân tích ở trên, bạn hiểu rằng với mỗi tin tuyển dụng khác nhau,

bạn cần điều chỉnh lại phần Kỹ năng cho CV khác nhau. Không nên dùng một bản CV

duy nhất để rải đơn đến nhiều công ty và vị trí khác nhau, như vậy sẽ kém hiệu quả.

Một lưu ý cuối cùng về kỹ năng là không nên sử dụng các thang đánh giá, thanh

đánh giá kỹ năng nếu không có tiêu chuẩn đánh giá cụ thể. Nếu bạn đánh giá kỹ năng

giao tiếp là 4 sao - tiêu chí nào để bạn đánh giá điều này? Nếu bạn đánh giá kỹ năng

làm việc nhóm là 70%, tiêu chí nào để đánh giá việc này? Chỉ nên đánh giá những gì có

thể đánh giá được. Ví dụ tin học văn phòng bạn có chứng chỉ, hay tiếng Anh bạn có IELTS

7.5 hay TOEIC 650, đó là các kỹ năng có thể đánh giá.

Hãy nhớ các nguyên tắc viết kỹ năng sau đây:

● Nên có khoảng 6 kỹ năng.

● Mỗi kỹ năng nên dài khoảng 3-5 từ.

● Mỗi kỹ năng nên bắt đầu với một động từ.

● Mỗi kỹ năng nên liên quan đến nội dung viết trong tin tuyển dụng.
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8/ CÁCH VIẾT KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Nhiều bạn sinh viên lo lắng rằng mình mới ra trường chưa có kinh nghiệm thì

không có gì để viết vào CV. Hoặc có những bạn tìm việc trái ngành cũng lo rằng mình

không có kinh nghiệm ngành đó thì không có gì để viết vào CV. Trước tiên, bạn cần phải

hiểu chữ “kinh nghiệm" bao gồm những loại kinh nghiệm dưới đây.

● Kinh nghiệm Toàn thời gian. Tức là bạn đi làm giờ văn phòng cho một tổ chức

nào đó.

● Kinh nghiệm Bán thời gian hoặc Thực tập. Là bạn đi làm việc 15-20 tiếng mỗi

tuần cho một tổ chức nào đó, hoặc đi thực tập.

● Các hoạt động ngoại khóa hoặc dự án cá nhân. Có thể bạn tham gia các câu

lạc bộ như AIESEC, MC hoặc bạn có các dự án start-up, bán hàng online của cá

nhân bạn, cái này cũng có thể tính là kinh nghiệm.

● Các môn học có tính thực tiễn ở trường hoặc môn học bạn học online. Có

những môn học bạn có làm các dự án thực tiễn, cho ra sản phẩm thật vẫn có thể

tính là kinh nghiệm làm việc.

Từ những điều nêu trên, mình mong mỗi bạn sinh viên khi đã đến năm 3-4 hoặc kể

cả năm nhất đừng nên nói “em không có kinh nghiệm". Bạn chắc chắn có một trong

những kinh nghiệm trên, chỉ là nhiều hay ít, phù hợp hay không với công việc bạn định

nộp mà thôi. Nếu đến đây bạn vẫn quả quyết rằng mình không có kinh nghiệm gì cả, có

lẽ việc đầu tiên bạn cần cân nhắc làm bây giờ không phải là đi tìm việc, mà nên đi học

thêm các lớp học thực tiễn hoặc tham gia các CLB để lấy thêm kinh nghiệm trước.

Kinh nghiệm làm việc là phần rất quan trọng nhà tuyển dụng sẽ nhìn vào trong

CV của bạn. Phần kinh nghiệm làm việc bạn có thể viết theo cách như thế này.

TÊN CÔNG TY 1 - TÊN VỊ TRÍ LÀM VIỆC 1 (Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc)

Một dòng ngắn gọn giới thiệu về công ty như sản phẩm, quy mô.

● Nên có ít nhất 4 gạch đầu dòng mô tả công việc bạn làm tại đây.

● Bắt đầu mỗi gạch đầu dòng bằng một động từ.

● Mỗi gạch đầu dòng nên có một số liệu cụ thể về kết quả công việc.
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● Mỗi gạch đầu dòng nên liên quan, chứng minh cho 1 kỹ năng ở kỹ năng.

TÊN CÔNG TY 2 - TÊN VỊ TRÍ LÀM VIỆC 2 (Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc)

Một dòng ngắn gọn giới thiệu về công ty như sản phẩm, quy mô.

● Nên có ít nhất 4 gạch đầu dòng mô tả công việc bạn làm tại đây.

● Bắt đầu mỗi gạch đầu dòng bằng một động từ.

● Mỗi gạch đầu dòng nên có một số liệu cụ thể về kết quả công việc.

● Mỗi gạch đầu dòng nên liên quan, chứng minh cho 1 kỹ năng ở kỹ năng.

Sau đây là một vài lưu ý để bạn có thể viết phần kinh nghiệm làm việc tốt hơn,

tránh những lỗi sai và gây ấn tượng với người đọc nhé.

1. Nếu bạn có nhiều hơn 4 kinh nghiệm làm việc, hãy tập trung viết kỹ 3-4 kinh

nghiệm làm việc quan trọng nhất, các kinh nghiệm còn lại chỉ cần tóm tắt ngắn

gọn trong một gạch đầu dòng.

2. Bạn nên hyperlink website công ty vào phần tên công ty. Ngoài ra, trong cách

gạch đầu dòng nếu có thể hyperlink được bạn cũng nên hyperlink vào. Ví dụ, bạn

quản trị một Fanpage Facebook nào đó, bạn có thể hyperlink link page đó vào

để nhà tuyển dụng ấn vào kiểm chứng.

3. Tên vị trí làm việc nên rõ ràng vai trò, không nên ghi chung chung như HỖ TRỢ,

TÌNH NGUYỆN VIÊN hay NHÂN VIÊN. Nên ghi rõ hỗ trợ mảng nào, tình nguyện

viên mảng nào hay nhân viên mảng nào.

4. Khi nhà tuyển dụng đọc kinh nghiệm làm việc, họ muốn thấy kết quả cụ thể bạn

đã làm được, vì vậy hãy bổ sung vào thật nhiều con số hoặc tên dự án cụ thể để

thể hiện kết quả nhé. Bạn có thể đọc bài hướng dẫn cách viết số liệu tại đây.
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9/ CÁCH VIẾT CÁC MỤC KHÁC TRONG CV

Nếu các bạn đã hoàn thành các bước trong bài từ 5-8, đến thời điểm này về cơ

bản bạn đã có một bản CV tốt để nộp cho nhà tuyển dụng. Nếu bạn muốn được tư vấn

kỹ hơn từ chuyên gia về CV hoặc hướng nghiệp, có thể đăng ký tại đây.

Ngoài 4 nội dung bắt buộc cần phải có ở trên, có một số thông tin khác các bạn

có thể ghi vào CV đó là:

1/ Mục tiêu nghề nghiệp: Phần này không bắt buộc phải có trong CV, nếu bạn có

một định hướng cụ thể về một tên công việc hoặc một ngành nghề nào đó, hãy ghi vào.

Nếu không có, bạn không nhất thiết phải ghi. Đừng ghi mục tiêu nghề nghiệp một cách

chung chung như “mong muốn tìm một công việc ổn định tại một công ty chuyên

nghiệp, đóng góp cho công ty” - những mục tiêu chung chung như vậy không giúp ích gì

cho nhà tuyển dụng hiểu hơn về bạn. Nếu không viết được mục tiêu nghề nghiệp, bạn có

thể thay thế phần này thành Tóm tắt, tóm tắt lại những kinh nghiệm và kỹ năng bạn có.

Xem thêm hướng dẫn tại đây.

2/ Sở thích: sở thích cũng có thể ghi được vào CV, giúp cho CV “mềm” hơn, mang

tính chất cá nhân hơn một chút để làm giảm bớt sự nghiêm túc của các thông tin liên

quan đến công việc. Hãy ghi đúng sở thích của bạn, đừng ghi những sở thích “nghe có vẻ

tốt" như đọc sách, học ngoại ngữ nếu đó không thực sự là sở thích của bạn. Nếu bạn cảm

thấy những sở thích của mình không có gì hay ho, bạn không cần ghi phần này. Một bí

kíp nhỏ: trước khi ghi một sở thích, hãy cân nhắc xem sở thích đó có thể giúp ích gì cho

bạn trong việc hòa nhập và kết nối với mọi người ở công ty. Ví dụ, sở thích chơi thể thao

có thể giúp bạn tham gia các hoạt động thể thao ở công ty.

3/ Người tham chiếu: người tham chiếu là người có thể giới thiệu và nói tốt về

bạn, chứng nhận các kỹ năng và kinh nghiệm bạn ghi vào trong CV. Thực tế, bạn không

cần phải ghi người tham chiếu vào CV. Bạn có thể ghi thông tin người tham chiếu sang

một file khác (tên, vị trí làm việc, thông tin liên lạc), nếu nhà tuyển dụng yêu cầu bạn

cung cấp sau. Thêm một lưu ý, bạn chỉ ghi thông tin người khác làm người tham chiếu

nếu bạn đã xin phép đầy đủ người đó.
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4/ Giải thưởng - thành tích: nếu giải thưởng thành tích đó thuộc về thời gian bạn

đi học, bạn có thể ghi vào học vấn. Nếu đó là thành tích, giải thưởng bạn đạt được khi đi

làm, hãy ghi luôn vào công việc phù hợp ở phần kinh nghiệm làm việc để nhà tuyển

dụng tiện theo dõi.
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10/ CV CHECKLIST

Tuấn Anh gửi tặng bạn một bản CV Checklist, bạn hãy xem một lượt từ đầu đến

cuối xem mình có đang gặp phải lỗi nào trong các lỗi dưới đây không nhé.

CV Checklist

Đề mục Góp ý

Đánh

dấu

vào

các lỗi

Độ liên quan của

CV đến công

việc

CV của bạn nhìn tổng quan chưa có tính kết nối với vị trí bạn dự

định ứng tuyển. Bạn có thể tăng tính kết nối thông qua việc Bổ

sung kỹ năng/học vấn liên quan và thêm các từ khóa liên quan.

Giao diện

CV của bạn chưa làm nổi bật các đề mục, bạn có thể làm nổi bật

hơn thông qua việc tăng kích cỡ chữ hoặc in đậm.

Các mốc thời gian trong CV của bạn còn thiếu hoặc chưa có thời

gian, bạn chú ý sắp xếp thời gian theo thứ từ từ gần nhất đến xa

nhất và không có khoảng trống trong thời gian học tập/làm việc.

Thông tin cá

nhân

Tên của bạn không nổi bật trong CV, thay vì chữ CV/Sơ yếu lý lịch

bạn nên để tên của mình to và rõ nhất trong CV.

Địa chỉ email của bạn không chuyên nghiệp, bạn nên sử dụng email

có tên mình trong đó.

Số điện thoại bạn đang viết chưa đúng định dạng, nên viết cách

dòng 0123 456 789 để nhà tuyển dụng dễ đọc.

Cân nhắc khi viết link Facebook vào trong CV. Nếu Facebook của

bạn không có những thông tin chuyên nghiệp, hãy thay thế bằng

LinkedIn hoặc blog.

Không nên viết địa chỉ quá chi tiết vào CV để bảo vệ thông tin cá

nhân, chỉ cần cung cấp Quận/Thành Phố.
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Có một số thông tin cá nhân thừa bạn không cần cung cấp vào CV

như giới tính, tình trạng quan hệ, tuổi (nếu không yêu cầu), số

CMND...

Thông tin cá nhân của bạn trình bày hơi dài, cân nhắc viết thông

tin cá nhân có độ dài ít hơn 4 dòng để CV có thêm khoảng trống

cho những đầu mục khác.

Ảnh CV của bạn chưa chuyên nghiệp. Không nên sử dụng ảnh selfie

trong CV, nên chụp hình rõ mặt, cười và có nền trơn. Tham khảo

ảnh tại đây..

Mục tiêu nghề

nghiệp (không

bắt buộc)

Mục tiêu nghề nghiệp bạn đang viết có vẻ hơi dài, chỉ nên ngắn gọn

trong tối đa 4 dòng thôi.

Mục tiêu nghề nghiệp bạn đang viết hơi chung chung và giống

nhiều ứng viên khác, hãy viết rõ bạn dự định hướng đến lĩnh

vực/công việc nào, trong thời gian bao nhiêu lâu và bạn sẽ làm gì

để đạt được mục tiêu đó. Tham khảo Cách viết mục tiêu nghề

nghiệp tại đây.

Học vấn

Học vấn của bạn viết chưa đầy đủ thông tin, một thông tin học vấn

đủ cần có tên cơ sở đào tạo, tên ngành học, thời gian bắt đầu và

thời gian kết thúc.

Sắp xếp thời gian trong học vấn của bạn chưa đúng, cần sắp xếp

theo thứ tự từ gần nhất đến xa nhất.

Thông tin học vấn của bạn có vẻ hơi ít, ngoài bằng chính quy bạn

nên bổ sung thêm các khóa học ngắn hoặc dài hạn liên quan đến

lĩnh vực bạn đang nộp.

Kỹ năng

CV của bạn thiếu mục Kỹ năng, bạn nên bổ sung thêm mục này với

khoảng 6 kỹ năng liên quan đến công việc để giúp nhà tuyển dụng

đánh giá bạn tốt hơn.

Các kỹ năng trong CV của bạn còn chung chung, viết các kỹ năng

mềm như Làm việc nhóm, Giao tiếp hay kỹ năng văn phòng như MS

O�ce là rất tốt, tuy nhiên ai cũng viết như vậy sẽ không giúp cho

CV của bạn khác biệt. Bạn cần bổ sung thêm các kỹ năng liên quan

đến công việc.

Bạn đang dùng thang đánh giá không có cơ sở để đánh giá kỹ

năng, hãy bỏ những thang đánh giá này hoặc chọn cách đánh giá
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có cơ sở hơn, ví dụ IELTS 6.5.

CV của bạn hơi ít kỹ năng, bạn cố gắng viết ít nhất 4 kỹ năng để

giúp nhà tuyển dụng đánh giá bạn tốt hơn.

CV của bạn đang liệt kê hơi nhiều kỹ năng, điều này dễ làm nhà

tuyển dụng bị rối. TopCV khuyến khích bạn nên viết khoảng tối đa 8

kỹ năng trong CV thôi.

Bạn đang không sử dụng động từ để mô tả kỹ năng, sử dụng động

từ sẽ giúp cho Kỹ năng của bạn mang tính hành động hơn. Ví dụ

"Manage a team" thay vì "Leadership".

Kinh nghiệm làm

việc và hoạt

động

Kinh nghiệm làm việc và hoạt động của bạn đang sắp xếp thời gian

chưa đúng. Hãy sắp xếp thời gian theo thứ tự gần nhất đến xa nhất.

Đang có khoảng trống trong thời gian làm việc của bạn. Bạn cần

giải thích về khoảng trống này trong CV.

Bạn đang thiếu 1 dòng giải thích về công ty. Nên bổ sung 1 dòng

giải thích về sản phẩm, quy mô hoặc doanh thu công ty giúp nhà

tuyển dụng dễ mường tượng hơn.

Kinh nghiệm làm việc của bạn thiếu số liệu kết quả. Trong mỗi công

việc, hãy bổ sung ít nhất 1-2 con số thể hiện kết quả công việc bạn

đã làm.

Kinh nghiệm làm việc của bạn hơi ngắn. Với mỗi công việc, nên có

ít nhất 3 gạch đầu dòng trở lên mô tả về việc bạn làm và kết quả

của việc đó.

Người giới thiệu

Thông tin người giới thiệu không bắt buộc có ở trong CV, trừ khi

được yêu cầu. Bạn có thể viết thông tin này ra một file khác và

cung cấp riêng cho nhà tuyển dụng khi được yêu cầu, điều này

giúp bảo mật thông tin cá nhân của người giới thiệu bạn.

Thông tin người giới thiệu của bạn chưa đủ, thông tin người giới

thiệu cần có tên, vị trí làm việc, công ty, địa chỉ email và số điện

thoại liên hệ.

Sở thích

Các sở thích bạn đang viết quá thông dụng, không giúp bạn khác

biệt so với ứng viên khác. Hãy bổ sung thêm một vài sở thích đặc

biệt, hoặc làm rõ hơn các sở thích bạn đang ghi (đọc sách gì, nghe

nhạc gì...)
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Khác

Thứ tự các đề mục trong CV của bạn sắp xếp chưa hợp lý, bạn nên

sắp xếp Thông tin cá nhân - Kỹ năng - Kinh nghiệm làm việc - Học

vấn để nhà tuyển dụng tập trung vào kỹ năng và kinh nghiệm của

bạn.

Font chữ hoặc cỡ chữ của bạn chưa chuyên nghiệp. CV khuyến

khích sử dụng các font cơ bản như Arial, cỡ chữ phù hợp là 11-12.

CV của bạn hơi dài. Một CV tốt nên có độ dài tối đa khoảng 2 trang

để giúp nhà tuyển dụng có cái nhìn nhanh về bạn. Các thông tin

khác bạn có thể chuyển lên Portfolio hoặc LinkedIn.

CV của bạn hơi ngắn. Tối thiểu CV nên có độ dài 1 trang, bạn hãy

cố gắng bổ sung thêm các thông tin như Kỹ năng, Học vấn để giúp

CV đầy đặn hơn nhé.

Bạn đang sử dụng nhiều hơn 2 loại gạch đầu dòng trong CV, điều

này làm rối mắt. Chỉ nên sử dụng 1-2 loại gạch đầu dòng để tạo sự

đồng bộ trong CV.

CV của bạn đang có các lỗi chính tả và ngữ pháp. Hãy kiểm tra lại

bằng phần mềm Grammarly (tiếng Anh) hoặc vSpell (tiếng Việt).

Bạn không nên sử dụng các đại từ nhân xưng như 'I', 'My', 'Tôi' ở

trong CV.
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11/ GỬI EMAIL ĐÚNG - ĐỂ KHÔNG BỊ LOẠI TỪ

VÒNG GỬI XE

Để nộp đơn ứng tuyển thì ta có thể nộp đơn qua nhiều kênh, nhưng có 2 kênh phổ biến

nhất hiện tại đó là 1) Nộp đơn trực tiếp trên các website tìm việc hoặc trên website công

ty và 2) Gửi hồ sơ qua email cho nhà tuyển dụng.

Việc gửi hồ sơ qua email nghe chừng rất là dễ, nhưng vẫn có những lỗi nhỏ mà các bạn

dễ mắc phải, khiến chúng ta bị loại một cách rất đáng tiếc. Bài viết này mình sẽ liệt kê

các lỗi nhỏ đó ra, các bạn xem mình có đang dính phải lỗi nào không thì sửa lại để

không bị loại ngay từ vòng gửi xe nhé.

1/ Bộ mặt của cái email

Trước khi tính đến nội dung email viết cái gì hay là CV phải viết ra sao thì ta cần có một

cái ‘bộ mặt email thật là đẹp trước đã. Bộ mặt email gồm những gì:

a) Tên Hiển Thị

Là tên của chúng ta hiện lên khi người khác nhận được mail. Một cái tên chuyên nghiệp

là tên đầy đủ, rõ ràng, tiếng Việt cũng được mà tiếng Anh cũng không sao. Ví dụ: Anh

Tuan Le hay Lê Tuấn Anh hay Tuấn Anh Lê hay Le Tuan Anh đều okay.

Các lỗi các bạn hay mắc phải với tên hiểu thị đó là:

– CAPLOCK toàn bộ tên tạo cảm giác như dằn mặt người đọc vậy. Thật đáng sợ.
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– ‘không viết hoa’ các chữ đầu câu tạo cảm giác cẩu thả, đặc biệt bạn nào đang ứng

tuyển các ngành tài chính kế toán thì dễ để lại ấn tượng xấu.

– Nếu không phải tên thường dùng thì việc để tiếng tây tiếng tàu như thế này cũng có

nguy cơ khiến bạn bị loại luôn.
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– Cũng đừng viết tắt như thế này, tạo cảm giác không chuyên nghiệp một chút nào cả.

Nói chung hãy viết đúng tên mình và viết hoa các chữ đầu câu. Đây là Hướng dẫn đổi

tên email cho bạn nào chưa biết nhé.

b) Địa chỉ email

Có 2 vấn đề cần lưu ý ở địa chỉ email đó là:

1. Tên email tốt nhất nên là tên của chúng ta. Ví dụ anhtuanle234@gmail.com,

tuananh12@gmail.com, anhle342@gmail.com, anhtuan.le@gmail.com, cái nào

cũng okay hết. Đừng dùng các tên cool ngầu 8x kiểu như ví dụ bên dưới đây,

và hạn chế viết tắt.

2. Nên dùng Gmail.com vì đây hiện là email thông dụng nhất, giả sử nhà tuyển

dụng có share file gì qua Google Drive thì tiện cho bạn mở luôn. (Hạn chế

dùng các đuôi như Hotmail, Yahoo.com, vân vân)

Ví dụ một số tên dưới đây là không ổn:
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c) Avatar Email

Ảnh đại diện email cũng là cái mà nhà tuyển dụng có cái ấn tượng đầu tiên về chúng ta.

Hiện tại mình thấy có ba kiểu ảnh thường xuất hiện trong email đó là:

1. Không để ảnh gì hết. Thà như thế này còn hơn là để ảnh không liên quan,

nhưng mình vẫn khuyến khích thay ảnh cho đẹp, để ản nào đó rõ mặt mình là

được.

2. Ảnh không liên quan. Như ảnh chó mèo lợn gà, nhân vật hoạt hình, phong

cảnh, cầu thủ bóng đá, vân vân và mây mây. Những ảnh nào vô tình làm cho

email của chúng ta rất thiếu chuyên nghiệp. Thay liền đi nhé.

3. Có ảnh nhưng chưa rõ mặt. Cần kiếm bức ảnh khác rõ mặt hơn.

Ví dụ một số avatar không hề ổn chút nào:
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Các bạn vào đây để xem hướng dẫn các thay avatar cho email này.

d) Chữ ký email

Cuối cùng, một email chuyên nghiệp là phải có chữ ký đàng hoàng. Chữ ký nên có Tên,

Email, Số Điện Thoại và LinkedIn.

Chữ ký không cần tên câu lạc bộ đang làm hay Facebook nếu không có liên quan.

Ví dụ đây là một chữ ký:

Các bạn có thể vào đây để học các thay chữ ký Gmail nhé.

2) Bộ mặt của cái thư gửi đi

Bộ mặt của cái thư gửi đi thì gồm 2 phần chính đó là Tiêu đề và Nội dung gửi. Vậy hai

phần này viết như thế nào:

29

https://support.google.com/mail/answer/35529?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=vi
https://support.google.com/mail/answer/8395?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=vi


a) Tiêu đề

Tiêu đề thư rất đơn giản, các bạn chỉ cần nhớ là vui lòng lúc nào cũng phải có tiêu đề,

thư mà không có tiêu đề chắc chắn loại luôn, không cần biết CV hay cỡ nào.

Nếu trong tin tuyển dụng các bạn đọc ở dòng cuối có yêu cầu ghi tiêu đề như thế nào,

hãy làm đúng như thế, đừng sáng tạo cái gì ở đây cả. Làm đúng đỡ mất thời gian cho

nhà tuyển dụng loại.

Nếu không có yêu cầu tiêu đề gì cả thì bạn chỉ cần viết theo format đơn giản Tên Bạn –

Ứng Tuyển Vị Trí ABC, công ty XYZ là xong, không cần cầu kỳ phức tạp.

b) Nội dung email

Cũng như tiêu đề, một điều CHẮC CHẮN BẠN CẦN PHẢI LÀM đó là phải có nội dung

email. Email mà không có nội dung thì chắc chắn sẽ bị loại ngay. Ví dụ:

Nội dung cũng chẳng có gì cần phải dài đâu, bạn cứ viết đủ theo format như sau là được:

Dear Mr./Ms. ABC,

Một câu nói về vị trí và công ty bạn định ứng tuyển. Một hoặc hai câu nói về lý do tại sao

bạn nghĩ rằng mình phù hợp.

Best Regards,
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Tên bạn.

Như vậy là hoàn thành một bức thư tốt rồi.

3) Nên gửi kèm file gì

Nếu tin tuyển dụng yêu cầu bạn gửi hồ sơ, điều đó đồng nghĩa với việc bạn chỉ cần gửi

CV và Cover Letter là đủ. Nhớ lưu thành 2 files riêng biệt nhé.

Các bằng cấp như IELTS, bằng cấp 3, bằng đại học, bảng điểm, chứng minh thư, sổ hộ

khẩu vân vân vui lòng đừng gửi nếu không được yêu cầu.

Và bạn cũng đừng nén hồ sơ thành file .zip hay .rar, vì rất bạn tiện cho nhà tuyển dụng

nếu muốn xem nhanh hồ sơ của bạn.

Cuối cùng, file CV hay Cover Letter đừng nặng quá 2MB.
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12/ PORTFOLIO, COVER LETTER, PAIN LETTER -
BỘ 3 BỔ TRỢ ĐẮC LỰC CHO CV

Với những hướng dẫn ở trên, Tuấn Anh hi vọng bạn đã có cho mình một bản CV

chỉn chu. Tuy nhiên, trong thời đại việc làm hiện nay, một bản CV không là chưa đủ để hồ

sơ tìm việc của bạn nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng. Bạn cần thêm những thứ bổ trợ

như Portfolio, Cover Letter và Pain Letter. Hãy cùng giải thích ngắn gọn về 3 công cụ này

để giúp bạn hiểu hơn.

1/ Portfolio. Portfolio là nơi tổng hợp lại bài viết, hình ảnh, video, các tài liệu minh

họa cụ thể chi tiết về sản phẩm hoặc dự án bạn đã từng làm hoặc tham gia. CV chỉ giới

hạn trong 1-2 trang, đôi khi chúng ta không thể hiện được hết. Portfolio là nơi bạn có cơ

hội thể hiện tất cả những điều này.

Portfolio có thể là một file PDF, tuy nhiên mình khuyến khích các bạn nên có một

website cá nhân hơn. Website cá nhân có thể tạo miễn phí trên các trang như Wix,

Behance hay Wordpress. Lý do là sử dụng website sẽ giúp người đọc tiện hơn trong việc

chuyển từ nội dung này sang nội dung kia, cũng như lưu trữ được nhiều hình ảnh và

video hơn so với một file PDF thông thường.

Có những ngành không cần thiết phải có Portfolio, nhưng có nhiều ngành nên có

Portfolio. Ví dụ, bạn ứng tuyển Content Writer bạn nên có Portfolio tổng hợp các bài bạn

đã viết. Bạn làm thiết kế thì cần một website tổng hợp các sản phẩm bạn thiết kế. Bạn tổ

chức sự kiện thì nên có một website tổng hợp các sự kiện bạn đã làm, quy mô, hình ảnh

minh họa. Hãy suy nghĩ xem trong các công việc và dự án cá nhân bạn đã làm, công

việc nào có thể minh họa rõ ràng hơn thông qua hình ảnh, bài báo, video thì đều có thể

làm được Portfolio.

2/ Cover Letter. Hay còn gọi là thư ứng tuyển. Đây là thư khoảng 1 trang nêu lý

do vì sao bạn ứng tuyển vào công ty này. Đừng viết lặp lại những kinh nghiệm hay kỹ

năng bạn đã viết ở trong CV, cũng đừng tìm những mẫu trên mạng cho Cover Letter làm

gì. Hãy suy nghĩ về Cover Letter một cách đơn giản thế này: chọn ra 1 kỹ năng duy nhất

nhà tuyển dụng đang tìm kiếm và bạn giỏi, viết một bức thư kể một câu chuyện về một

dự án trước đây bạn đã từng làm có sử dụng kỹ năng đó. Câu chuyện càng cụ thể càng
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gây ấn tượng. Cover Letter là nơi bạn để kể chuyện, đừng chỉ liệt kê. Câu chuyện cần cụ

thể rõ ràng bối cảnh, với ai, ở đâu, khi nào, kết quả ra sao. Chi tiết có thể tham khảo bài

viết này.

3/ Pain Letter. Hay còn gọi là thư giải quyết nỗi đau. Đây có lẽ là một khái niệm

mới nhiều bạn chưa biết. Hãy tưởng tượng, khi công ty tuyển dụng một vị trí, họ đều có

“nỗi đau” riêng cần giải quyết ở vị trí đó. Tuyển nhân viên kinh doanh để tăng doanh số.

Tuyển nhân sự để quản lý nhân viên. Tuyển kế toán để quản lý sổ sách. Trong thư giải

quyết nỗi đau, nếu có thể, bạn hãy đề xuất rõ ràng những điều bạn sẽ làm cụ thể nếu

được nhận vào công ty. Càng rõ ràng càng cụ thể càng tốt. Để làm được điều này, đòi

hỏi bạn phải tìm hiểu rất kỹ về công ty và vị trí đó để có thể có những đề xuất phù hợp.

Có thể những đề xuất đó chưa phải xuất sắc và phù hợp 100% với những gì nhà tuyển

dụng cần, nhưng viết được một bức thư như vậy chắc chắn sẽ giúp bạn gây ấn tượng

hơn với nhà tuyển dụng. Pain letter thì không có giới hạn độ dài, nhưng đừng viết dài

dòng quá sẽ khiến người đọc ngại đọc.

Ba hồ sơ này đều là phụ, nhưng nó đều có vai trò bổ trợ rất tốt trong quá trình

bạn đi tìm việc. Rất nhiều người đã biết về ba loại hồ sơ này, nhưng không nhiều người

làm. Nếu bạn làm, bạn có thể trở nên nổi bật hơn so với người khác.
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13/ ĐỪNG BỎ QUA LINKEDIN NẾU BẠN ĐANG

TÌM VIỆC. CÁCH SỬ DỤNG LINKEDIN TỐI ƯU.

Chắc khi đọc dòng này, bạn đã biết đến LinkedIn – là một trang mạng xã hội chuyên
nghiệp của những người đi làm. Tuy nhiên, bạn chắc mới chỉ biết và để đó chứ chưa sử
dụng LinkedIn nhiều như cách bạn đang lướt Facebook hay Tiktok mỗi ngày.

Theo số liệu 2019, có hơn 3 triệu người Việt Nam đang sử dụng LinkedIn. Mỗi cá nhân có
thể dùng LinkedIn để xây dựng mối quan hệ, tìm việc, công ty thì dùng LinkedIn để tìm
ứng viên và chia sẻ những thông tin liên quan đến công ty.

Nếu bạn đang tìm việc mà ở trong CV chưa có link tài khoản LinkedIn, hãy tạm ngưng
đọc ở đây, vào trang https://www.linkedin.com/ để tạo một cái tài khoản. Sau khi đã có
tài khoản rồi, bạn có thể thực hiện một số việc dưới đây để tuốt tát lại cho LinkedIn trở
nên chuyên nghiệp hơn.

Chọn Hình Ảnh Chuyên Nghiệp
Tâm lý con người ai cũng như nhau, thích “nhìn mặt bắt hình dong”. Khi mở một chiếc CV
ra, hay vào tài khoản mạng xã hội của một người, thứ đầu tiên ta nhìn nhiều khả năng là
chiếc Avatar. Vậy nên, hình ảnh đẹp và chuyên nghiệp là điều cần thiết phải có. Hình ảnh
giống như bên dưới này là đẹp:

34

https://napoleoncat.com/stats/linkedin-users-in-viet_nam/2019/10#:~:text=There%20were%203%20087%20500,group%20(1%20700%20000).
https://www.linkedin.com/


Không nên dùng ảnh selfie – vì không chuyên nghiệp, cũng hạn chế dùng ảnh thẻ, vì ảnh
thẻ xấu lắm. Nếu có cơ hội thì đến studio chụp một bộ (khoảng 500K – 1 triệu là có bộ cơ
bản), nếu không bạn hãy đảm bảo sao để ảnh rõ mặt, ánh sáng tốt và có nền mở là ổn.

Viết Một Đoạn Tóm Tắt Thu Hút
Trước khi quyết định mua một cuốn sách, có phải bạn sẽ dành thời gian đọc thử một vài
câu ở ngoài bìa và một vài trang đầu tiên đúng không? Cách người khác xem LinkedIn
của bạn cũng vậy, phần Tóm Tắt – Summary là cơ hội đầu tiên để bạn gây chú ý, tò mò
và ấn tượng từ người đọc.

Phần giới thiệu LinkedIn giới hạn trong 2000 ký tự, tức là khoảng 300-500 từ. Ở phần này,
tốt nhất là bạn viết khoảng 3-5 đoạn ngắn, cách dòng giữa các đoạn để người đọc
không bị rối. Sử dụng các câu ngắn, tránh các câu sáo rỗng như “mong muốn tìm một
công việc tốt, môi trường chuyên nghiệp”, và nên chèn vào những từ khóa liên quan đến
công việc. Ví dụ Tóm tắt LinkedIn Tuấn Anh ở dưới:
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Không cần thiết phải nghiêm túc quá, bạn có thể thêm một chút ‘màu sắc’ cá nhân của
bạn ở trong này, ví dụ một câu châm ngôn bạn thích, một vài tính từ hay ho mô tả về
bạn. Đừng viết sai chính tả.

Tuấn Anh có viết một bài hướng dẫn cách viết Summary không bị sáo rỗng trong CV,
bạn cũng có thể áp dụng bài viết này để ứng dụng cho LinkedIn.

Tận Dụng Hết Các Đầu Mục Của LinkedIn
Càng cập nhật đầy đủ thông tin, LinkedIn càng ưu tiên cho hồ sơ của bạn được hiển thị
nhiều hơn. Ngoài phần Summary, những phần khác cũng quan trọng không kém mà bạn
cần cập nhật là Work Experience, Education, Skills, Endorsments và Recommendations.

LinkedIn là một kênh tìm việc, tức là sẽ có những nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên –
dựa trên thanh công cụ tìm kiếm. Để họ tìm được ra bạn, những nội dung trong các phần
trên trong LinkedIn của bạn nhớ có những từ khóa liên quan đến công việc, để tỉ lệ tìm
kiếm được cao hơn nhé.

Ví dụ, bạn đang quan tâm đến Marketing, bạn lên Google gõ ‘digital marketing
buzzwords’ và nhận được một danh sách các từ như AI, CRM, Growth Hacking… Vậy hãy
đảm bảo nội dung LinkedIn của bạn có những từ này nhé. Để hiểu thêm về Buzzwords,
bạn có thể đăng ký khóa học CV Online ở đây.
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Xin Giới Thiệu
LinkedIn có một tính năng rất hay alf “Recommendations” – tức là những người đã từng
làm việc với bạn (sếp, đồng nghiệp, khách hàng…) có thể viết những lời hay ý đẹp về bạn.
Bạn biết chúng ta đang sống trong xã hội truyền miệng rồi đúng không nào, càng nhiều
lời hay ý đẹp, càng dễ thu hút. Vì vậy sau khi đã lập LinkedIn, đừng ngần ngại đi hỏi bạn
bè, sếp hoặc đồng nghiệp vào viết cho mình vài dòng giới thiệu nhé.

Tính Năng Endorsment

Ngoài tính năng giới thiệu ở trên, bạn còn có thể được mọi người ‘chứng nhận’ rằng bạn
giỏi ở một vài Kỹ năng nhất định. Tùy thuộc bạn đang theo đuổi ngành gì, hãy bốc ra
khoảng 6-10 kỹ năng chính trong ngành đó mà bạn giỏi, cho vào LinkedIn, sau đó bảo
bạn bè vào ‘endorse’, ấn xác thực cho bạn nhé.

Để link LinkedIn vào CV
Khi tư vấn CV cho mọi người, mình luôn khuyến khích các bạn hãy tạo một tài khoản
LinkedIn và để đường dẫn LinkedIn vào CV. Tại vì CV có 1-2 trang thôi đọc chưa đã, người
ta có thể vào LinkedIn của bạn để xem thêm. Cách tạo đường dẫn thế này:

● Ấn vào “Me” trên đầu trang và chọn “View profile”.
● Ở bên phải trang, chọn “Edit public profile & URL.”
● Chọn “Edit your custom URL.”
● Để tên đường dẫn bạn mong muốn, đẹp nhất là sử dụng họ tên của bạn.

Nhớ Đi Tương Tác Với Người Khác

Đừng để LinkedIn bị mốc sau khi tạo xong, một trong những thứ LinkedIn đem lại cho
bạn là cơ hội việc làm và xây dựng mối quan hệ, nhưng để có được những thứ này – bạn
cần kết nối và nhắn tin với người khác.

Sau khi đã tạo tài khoản rồi, cập nhật thông tin rồi, hãy tìm cách kết nối với bạn bè, càng
nhiều người càng tốt. Trước tiên là bạn bè, sau đó là các chuyên gia nhân sự, rồi những
người đang làm trong lĩnh vực bạn quan tâm. Bài viết này Tuấn Anh đã chia sẻ kỹ hơn về
cách bạn có thể kết nối.
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Cách Tìm Việc Trên LinkedIn
Có một số cách giúp bạn có việc trên LinkedIn như thế này:

● Cách 1: Nhà tuyển dụng tự tìm đến bạn. Nếu bạn cập nhật thông tin đầy đủ, sử
dụng đúng những Keywords như đã hướng dẫn ở trên, nhiều khả năng nhà
tuyển dụng sẽ tìm đến tài khoản LinkedIn của bạn và gọi cho bạn.

● Cách 2: Tự đăng tuyển. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm việc, cứ thử viết một
status chia sẻ rằng bạn đang muốn tìm việc. Nhớ nói rõ kiểu công việc gì, làm
ở đâu, mức lương thế nào, bạn có thể đóng góp gì, vân vân.

● Cách 3: Bạn vào trang https://www.linkedin.com/jobs/ và xem các công việc
mà công ty đăng trên đó, cũng giống như bạn tìm việc ở các trang như
TopCV.vn hay Vietnamworks.com vậy.

● Cách 4: Chăm chỉ lướt LinkedIn, bạn sẽ thấy có những anh chị đăng tin tuyển
người, nếu mà thấy phù hợp thì tranh thủ nhắn tin ngay và luôn.

Tìm Về Công Ty & Người Đang Làm Ở Đó
Một trong những bí kíp cho mấy bạn sắp đi phỏng vấn, đó là hãy tận dụng LinkedIn để
tìm kiếm thông tin về công ty bạn sắp phỏng vấn, và cả những người đang làm trong
công ty đó nữa. Cái này rất hữu dụng với các công ty to. Bạn chỉ cần lên thanh tìm kiếm,
gõ tên công ty là sẽ ra hồ sơ công ty (nếu công ty đã tạo), và cả những gợi ý của những
người đang làm công ty đấy nữa. Nếu không ngại thì kết nối với người ta hỏi dò thông tin
chơi.

Trên đây là một vài bí kíp để xài LinkedIn hiệu quả hơn, chúc mấy bồ thành công.

Nếu cần tư vấn về hướng nghiệp, bạn có thể đăng ký tại: https://anhtuanle.com/tuvan
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14/ NGOÀI CV, CẦN QUAN TÂM THÊM GÌ TRONG
NHỮNG NĂM HỌC ĐẠI HỌC?

Đọc đến đây, hi vọng bạn đã yên tâm hơn về hồ sơ đi tìm việc của mình. Tuy

nhiên, hãy tưởng tượng hồ sơ tìm việc giống như phần kem trên một chiếc bánh kem.

Phần kem tuy có đem và ngon đến đâu, nếu phần ruột bánh không ngon thì chiếc bánh

đó cũng không ăn được. Chính vì vậy, đến thời điểm này bạn đã làm phần kem bánh

ngon, hãy dành 4 năm đại học để cải thiện ruột bánh bằng cách.

1/ Bổ sung kiến thức và kỹ năng. Ngoài việc học ở trường, đừng quên bạn có thể

học được bằng cách tham gia các lớp học miễn phí trên Udemy, Coursera, Unica hay

Kyna.

2/ Bổ sung các mối quan hệ. Tìm việc thông qua các mối quan hệ sẽ giúp bạn

có việc ngon hơn nhiều so với việc đi nộp đơn trên các trang tuyển dụng. Trong thời gian

học đại học, hãy tăng cường các mối quan hệ thông qua hoạt động trong CLB, các

chương trình hội thảo mà các công ty thường xuyên tổ chức.

3/ Đi làm thêm để lấy kinh nghiệm. Dù đó là hoạt động trong CLB hay làm phục

vụ cho GS25, bất kỳ cơ hội được đi làm thêm nào đều quý báu để bạn không chỉ có kinh

nghiệm làm việc mà còn có kinh nghiệm sống.

4/ Học kỹ năng IT và quản lý cảm xúc. Đây là hai kỹ năng cá nhân Tuấn Anh

thấy các bạn trẻ thường bỏ quên. Chúng ta học rất nhiều về kỹ năng giao tiếp, làm việc

nhóm nhưng bỏ quên mất hai kỹ năng này. Trong thời đại công nghệ đang phát triển rất

nhanh như bây giờ và mọi thứ thay đổi chóng mặt, một người có chút kiến thức về IT và

quản trị cảm xúc tốt là người có thể dễ tồn tại thích nghi với mọi khó khăn.
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15/ LỜI KẾT

Hãy nhớ rằng, hành trình tìm việc là một hành trình cần sự kiên nhẫn. Bạn có thể

thất bại, nhưng thất bại đó là cơ hội để bạn biết mình sai ở đâu và bắt đầu lại từ đầu.

Tuấn Anh hy vọng cuốn eBook ngắn này là một hành trang có ích cho các bạn

sinh viên trong quá trình chuẩn bị hồ sơ tìm việc. Các bạn có thể kết nối với Tuấn Anh

thông qua các kênh sau:

● Facebook: https://www.facebook.com/anhtuanle234

● LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anhtuanle234/

● Tiktok: https://www.tiktok.com/@anhtuanle2304

● Podcast: https://open.spotify.com/show/4TMkytgUKODZEPVjTU742T
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