


3 bước cơ bản



Ôn luyện skill 
Chuẩn bị thái độ



Chuẩn bị skill
● Chọn đúng một mảng và phải thật sự 

nắm sâu

● Các kiến thức phải matching với yêu cầu 
tuyển dụng

● Có kinh nghiệm để vào việc thông qua 
dự án

● Có khả năng làm việc theo nhóm. 

● Kĩ năng phỏng vấn/chém gió, kiến thức 
cơ bản



Chuẩn bị thái độ

● Không ngừng học hỏi.

● Có động lực làm việc.

● Hào hứng với công việc mới.

● Có kế hoạch rõ ràng.

● Tinh thần học hỏi, cầu tiến

● Phải quyết tâm cao



Vác CV lên 
đi gặp nhà tuyển dụng 



TRÌNH BÀY CV sai cách thì cũng giống 

như việc bạn loot được một khẩu AKM nhưng... 

ngắm phát nào lệch tâm phát đấy.

Để chắc chắn thuyết phục Nhà tuyển dụng, 

phải nắm được thông tin, quan điểm của họ và 

tất nhiên là phải HIỂU RÕ MÌNH.

Điều Doanh nghiệp cần tìm hiểu lúc này là 

CHÍNH BẠN.



CV quyết định 70% THÀNH – BẠI
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    Lời giới thiệu bản thân hay sẽ là một điểm 
cộng lớn cho bạn.

    Đặc biệt với môi trường Nhật, đôi dòng PR 
bản thân là thứ bắt buộc phải có. Giới hạn 
trong khoảng 3-5 câu là độ dài hoàn hảo.

    Kinh nghiệm làm việc là phần 
không thể thiếu trong CV.

    Ngay cả khi bạn chưa có chút 
kinh nghiệm trong lĩnh vực đó, hãy 
thể hiện đam mê và mục tiêu của 
bạn trong lĩnh vực bạn muốn làm 
việc. Kèm theo đó là một lời hứa 
hẹn nhỏ về những điều mình sẽ 
đóng góp cho công ty.

     Phong cách trình bày như một 
câu chuyện về tính cách hay ước 
mơ của bạn cũng là mẹo gây ấn 
tượng với nhà tuyển dụng. 

Đừng dùng biểu đồ để 
đánh giá kĩ năng.

Không chính xác + tốn 
diện tích.

   Ảnh thể hiện sự tự tin, cá tính 
của bản thân nhưng vẫn cần rõ 
mặt.

   Ảnh thẻ không phải lựa chọn 
số 1.

   Tuyệt đối không sử dụng ảnh 
đã qua nhiều lớp filter.

   Không sử dụng những ảnh 
quá mờ hoặc chụp lại ảnh đã in 
ra.
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Về Dự án của bạn:

- Mô tả dự án bạn tham gia

- Khách hàng/Nhà đầu tư

- Quy mô dự án. 

- Nếu là sinh viên thì dùng đồ án, dự án phụ

Về công việc của bạn:

- Vai trò, chức vụ, trách nhiệm trong dự án.

- Kỹ năng/ công nghệ mà bạn đã sử dụng hoặc đã được 

học khi tham gia dự án.

CV quyết định 70% THÀNH – BẠI



Chuẩn bị tâm lý trước khi 
THAM CHIẾN

● Đến đúng giờ

● Trang phục chu đáo

● Tìm hiểu về công ty

● Chuẩn bị test đầu vào
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Điều tối kỵ là tới muộn nhưng 
cũng không cần đến quá sớm. 
Việc phải chờ đợi quá lâu sẽ 
khiến tinh thần của bạn bị 
giảm sút đôi chút.

Kỹ năng THỰC CHIẾN

Một lời giới thiệu an toàn về những thông tin cơ 
bản và sự quyết tâm khiến cho bạn đủ điểm đỗ. 
Tuy nhiên, một câu chuyện nhỏ thú vị sẽ cho 
bạn điểm thưởng. 

Giới 
thiệu 
bản thân

Nêu những điểm mạnh liên quan trực tiếp đến 
công việc và 1 điểm yếu không ảnh hưởng đến 
công việc.
Đừng quên nói về việc mình đã cải thiện điểm 
yếu và nhận được đánh giá tích cực.

Điểm 
mạnh
Điểm yếu

Câu hỏi tình huống thực tế đòi hỏi bạn thể hiện 
cách giải quyết vấn đề dựa trên SỰ BÌNH TĨNH. 
Đó là một trong những yếu tố làm nên nhà 
quản lý giỏi.

Xử lý 
tranh cãi

Có hàng tá vấn đề bạn có thể hỏi nhà tuyển 
dụng nhưng hãy chọn cách hỏi thật khôn ngoan. 
VD: Vì sao anh/ chị lại lựa chọn làm việc tại 
đây?

Phỏng vấn 
ngược



● Luôn là chính mình. 
● Người phỏng vấn sẽ biết bạn có trả lời thật 

lòng không.
● Có chiến thắng, có vào được “bo cuối” hay 

không đều dựa vào chiến thuật.



Những công nghệ, kĩ năng
đang hot, dễ tìm việc (web)



Front-end



Back-end



30s quảng cáo - giới thiệu



Giới thiệu về Vitop-Career

    Vitop-Career là thương hiệu 

tuyển dụng của Co-well Asia, với 

11 năm hoạt động trong lĩnh vực IT 

tại thị trường Việt Nam.

     Vitop-Career là Nền tảng tuyển 

dụng trực tuyến dành cho Nhân sự 

cao cấp lĩnh vực IT.

Chúng tôi tin rằng, chỉ cần được đặt đúng nơi, 
mọi người đều có cơ hội tỏa sáng.



● Các chương trình offline tại 6 chi nhánh ở HCM: 
○ Front End chuyên nghiệp 

(Hơn 3200 học viên đã học)
○ Back End Java chuyên nghiệp 

(Hơn 1000 học viên đã học)
○ BOOTCAMP FRONT END TỪ ZERO
○ BOOTCAMP FULL STACK JS TỪ ZERO
○ BOOTCAMP FULL STACK JAVA WEB TỪ ZERO

● Ngoài HCM học online tại CyberLearn.vn

Giới thiệu Lộ trình học tại CyberSoft



● Lộ trình bài bản học từ Zero đến chuyên 
nghiệp

● Giảng viên, mentor cực nhiệt tình
● Học qua kinh nghiệm dự án
● Hỗ trợ học tập online nhóm 24/7
● Chấm bài, sửa bài tập/dự án
● Hướng dẫn làm CV, cách phỏng vấn
● Hệ thống khóa học bồi dưỡng free
● Nhóm hỗ trợ ngoài giờ học tập tại quán 

cafe của CyberSoft
● Bảo về đề tài & Kết nối với nhà tuyển 

dụng
● Tư vấn: fb.com/lophocviet

 Học tại CyberSoft có gì hay ho hơn nơi khác?

http://fb.com/lophocviet


Tư vấn
Giải đáp thắc mắc


