
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Cao đẳng Sonadezi kính chúc quý Thầy, Cô  

và toàn thể CB-CNV Nhà trường  

sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt ! 
 

���� Trong số này: 
���� Các sự kiện: 

���� Lễ Khai giảng năm học 2011-
2012, Tốt nghiệp niên khóa 
2008-2011. 

���� Khai giảng lớp IEMBA khóa 4. 

���� Tuyển sinh liên thông Đại học 
ngành Tiếng Hoa. 

���� Hoạt động Đoàn thể: 

���� Lớp Aerobic miễn phí. 

���� Chương trình chiếu phim cho 
sinh viên. 

���� Blog thời sự 

���� Nghị lực cuộc sống. 

���� Kỹ năng sống:  

���� 6 bí quyết lấp khoảng trống 
cho hồ sơ xin việc (phần 1). 
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Ngày 17/11/2011, Công đoàn Trường Cao 
đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã tổ 
chức Hội nghị CB-CNV năm học 2011-2012 và 
họp mặt Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11. Tại buổi họp mặt, ông Phạm Văn Tỉnh 
– CT. Công đoàn Trường đã tặng hoa chúc 
mừng và ghi nhận những đóng góp của các 
Thầy, Cô giáo tại trường trong những năm vừa 
qua.  
 

 



 

Theo dòng sự kiện  
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2011-2012 

VÀ LỄ TỐT NGHIỆP NIÊN KHÓA 2008-2011 

 

Vừa qua ngày 28/10/2011, Trường 
Cao đẳng Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi đã long trọng tổ chức buổi lễ 
Tốt nghiệp cho 305 sinh viên khóa thứ 4 
hệ Cao đẳng và 45 học sinh Trung cấp 
các ngành Công nghệ May, Công nghệ 
Giày, Quản trị, Kế toán, Tài chính ngân 
hàng, Tiếng Anh Thương mại, Tiếng Hoa 
Thương mại và Công nghệ Kỹ thuật Xây 
dựng, đây cũng là ngày Khai giảng năm 
học mới, năm học 2011-2012, năm nay 
Nhà trường đã chào đón thêm gần 1.000 
Tân sinh viên Khóa 7 nhập học. 

Tại buổi lễ có sự tham dự của đại 
diện các cơ quan, ban, ngành, các 
trường Đại học, Cao đẳng và các doanh 
nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai, đặc 
biệt có ông Võ Minh Quang – TP. Tổ 
chức Cán bộ - Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, 
ông Nguyễn Viết Thăng – Phó Bí thư 
Đảng Ủy Tổng Công ty Sonadezi, ông 
Nguyễn Kim Hiệp – Phó giám đốc Sở Nội 
vụ tỉnh Đồng Nai, ông Chang Yao Jen – 
nguyên Hội trưởng Chi hội Đài thương 
cũng đến tham dự để chúc mừng các 
sinh viên Tốt nghiệp của Trường.  

Bên cạnh đó, buổi lễ đã hân hạnh 
đón tiếp đại diện các doanh nghiệp đến 
trao tặng học bổng cho các sinh viên có 
thành tích xuất sắc trong học tập và quỹ 
học bổng Sonadezi như Công ty CP 
Sonadezi Long Bình, Ngân hàng Shinhan  
VN, Công ty CP Dây và Cáp điện Taya, 
Công ty Amata, Công ty Nam Yang, 
Công ty Mobifone và các công ty khác 
trong tổ hợp Sonadezi như Công ty CP 

Cảng Đồng Nai, Công ty Xây dựng dân 
dụng số 1, Công ty CP Kinh doanh nhà 
Đồng Nai, Công ty Công trình giao thông 
Đồng Nai, Công ty Sonadezi Long 
Thành… tổng số tiền học bổng mà các 
doanh nghiệp trao tặng cho Quỹ học 
bổng Sonadezi là 127 triệu đồng. 

Cũng trong dịp này, Nhà trường đã 
nhận được hoa chúc mừng của ông Lê 
Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TP.HCM. 

Lễ Khai giảng năm học 2011-2012 và 
Tốt nghiệp niên khóa 2008-2011 năm 
nay đánh dấu 6 năm đi vào hoạt động 
của Nhà trường, ghi nhận những thành 
tựu đáng khích lệ về việc xây dựng được 
đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đủ 
năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ 
chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu quản 
lý và đào tạo của Nhà trường; xây dựng 
và hoàn thiện chương trình đào tạo đáp 
ứng yêu cầu của doanh nghiệp; xây 
dựng được chuẩn đầu ra cho tất cả các 
chuyên ngành đào tạo; những khóa sinh 
viên tốt nghiệp của Trường hầu hết được 
cộng đồng Doanh nghiệp chấp nhận và 
đánh giá cao… 

Để đáp ứng sự kỳ vọng và yêu cầu 
ngày càng cao của cộng đồng Doanh 
nghiệp, Trường tiếp tục thực hiện đổi 
mới công tác quản lý, hoàn thiện đội 
ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất… 
nhằm chuẩn bị cho việc nâng cấp 
Trường trở thành Trường Đại học 
Sonadezi năm 2013.  
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Theo dòng sự kiện 

 

LỄ BẾ GIẢNG LỚP GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO) KHÓA 3 

 

Sáng ngày 05/11/2011, Trường CĐ 
Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã phối 
hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát 
triển (thuộc Trường Đại học Kinh tế 
TPHCM) tổ chức buổi Lễ bế giảng khóa 
học Giám đốc điều hành (CEO) Khóa 3. 

Đến tham dự buổi lễ bế giảng có thầy 
Nguyễn Tấn Khuyên, Phó Viện trưởng – 
Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển; Ông 
Nguyễn Viết Thăng, Phó Bí thư Đảng ủy – 
Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp 
cùng các giảng viên Viện Nghiên cứu Kinh 
tế Phát triển, Trường CĐ Sonadezi và 25 
học viên lớp CEO là những cán bộ điều 
hành ở nhiều Công ty, Doanh nghiệp của 
Việt Nam.  

Khóa học được khai giảng từ tháng 
04/2011, sau 06 tháng học tập, các học 
viên của lớp Giám đốc điều hành đã được 
trang bị những kiến thức cần thiết về tư 
duy và nhận thức một cách khoa học 
trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo. 

   

 

Khóa học được học viên đánh giá cao 
về sự phù hợp của các chuyên đề cũng 
như khả năng truyền đạt của Ban giảng 
huấn. Bên cạnh đó, khóa đào tạo còn là 
nơi các học viên giao lưu, trao đổi kinh 
nghiệm lẫn nhau trong lĩnh vực chuyên 
môn. 

Khóa học đã kết thúc tốt đẹp và đạt 
kết quả cao với 25 học viên tốt nghiệp 
đạt loại giỏi và xuất sắc. 

 P.HTQT & QHDN

 
KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 

QUỐC TẾ (EMBA) KHÓA 4 

 

   

Ngày 11/11/2011, trường CĐ Công 
nghệ và Quản trị Sonadezi đã phối hợp 
với Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam 
(AIT-VN) tổ chức Lễ khai giảng chương 
trình Cao học Quản trị Kinh doanh quốc 
tế khóa 4. 

Tới tham dự buổi lễ có TS. Amrit Bart 
- Giám đốc Viện Công nghệ Châu Á tại 
Việt Nam, Ông Nguyễn Long Bôn - Phó 
TGĐ Tổng Công ty Sonadezi cùng đại diện 
Ban Quản lý KCN Đồng Nai, trường CĐ 
Công nghệ và Quản trị Sonadezi, Viện 
Công nghệ Châu Á tại Việt Nam và toàn 
thể học viên lớp EMBA khóa 2, khóa 3 và 
khóa 4. 

Sau thành công của lớp EMBA khóa 1, 
khóa 2 và khóa 3, lớp EMBA khóa 4 năm 
nay đã khai giảng với 25 học viên. Tính 
đến nay, tổng số học viên chương trình 
EMBA của 4 khóa tại Đồng Nai là 105 học 
viên. Đây là nguồn lực quan trọng góp 
phần vào quá trình phát triển kinh tế và 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho 
tỉnh Đồng Nai. 

 P.HTQT & QHDN.
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KHAI GIẢNG KHÓA “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ,KHU 
DÂN CƯ, QUẢN LÝ XÂY DỰNG CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. 

 

Sáng ngày 04/10/2011, Trường Cao 
đẳng CN&QT Sonadezi phối hợp cùng 
Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và 
Quản trị Doanh nghiệp, Trung tâm CPA 
– Trường Đại học Mở Tp. HCM tổ chức 
khai giảng khóa học “Bồi dưỡng nghiệp 
vụ Quản lý đô thị, khu dân cư, quản lý 
xây dựng cấp xã, phường, thị trấn" cho 
các lãnh đạo, cán bộ công chức đang 
phụ trách công tác địa chính tại các xã, 
phường, tỉnh Đồng Nai. Khóa học nhằm 
bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ 
và cập nhật những quy định hiện hành 
trong công tác QLĐT dân cư, các thủ tục 
cấp phép xây dựng, ngăn ngừa, kiểm tra 
và phát hiện, xử lý vi phạm trong xây 
dựng. 

Tham dự buổi khai giảng có ông 
Nguyễn Đém – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, 
thầy Lưu Phước Dũng – Hiệu trưởng 
trường CĐ Sonadezi, thầy Đỗ Ngọc Sơn 
– Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng 
nghiệp vụ, giảng viên phụ trách và hơn 

40 học viên là lãnh đạo các xã/phường 
và cán bộ công chức đang phụ trách 
công tác địa chính. 

Khóa học được tổ chức trong 5 buổi 
và đã kết thúc vào chiều 10/10/2011. 
Khóa học đã mang lại những kiến thức, 
kỹ năng thiết thực nhất trong công tác 
quản lý đô thị, khu dân cư trên địa bàn 
xã, phường, thị trấn cho học viên. 

P.HTQT & QHDN

BÀI VIẾT ĐẠT GIẢI BEST POSTER AWARD  
CỦA HỘI NGHỊ CHẤT LƯỢNG CHÂU Á (ANQ)

  
Vừa qua, ThS. Hoàng Thị Minh Hà – GV ngành Công 

nghệ Giày - trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi đã có bài viết tham gia Hội nghị Chất lượng 
châu Á -TP. Hồ Chí Minh 2011 với chủ đề “Demands for 
Applying Quality into Education Management at 
Universities and Colleges in Vietnam - A case study in 
Sonadezi College of Technology and Management". Bài 
viết này đã đạt giải Best Poster Award của Hội nghị. 
 Hội nghị Chất lượng châu Á (ANQ) được tổ chức dành 
cho các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp ở châu 
Á và thế giới vào tháng 9 hàng năm. Hội nghị ANQ 
thường niên là một diễn đàn quốc tế trình bày về nghiên 
cứu và phát triển triết lý, lý luận, phương pháp và ứng 
dụng trong lĩnh vực chất lượng. 

Năm 2011, Hội nghị được tổ chức tại TP. HCM từ 
ngày 28-30/9/2011 với chủ đề “Quản lý chất lượng là 
chìa khóa để phát triển bền vững”. Hội nghị này đã tiếp 
đón các đại biểu từ hơn 20 quốc gia trên thế giới cùng 
hơn 200 báo cáo khoa học xoay quanh các chủ đề: Sản 
xuất & dịch vụ, Y tế, Giáo dục, Xã hội & Môi trường, 
Lĩnh vực công, Thông tin và Truyền thông (ICT) và 

những chủ đề khác bao 
gồm Quản lý chất lượng, 
Quản lý rủi ro, Quản lý quá 
trình, Quản lý năng suất, 
Thực hành tốt nhất…     

 Khoa CN May-Giày 
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THI TUYỂN SINH HỆ VLVH - LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG  

 

 Ngày 12 và 13/11/2011 Trường Cao 
đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã 
tổ chức kỳ thi tuyển sinh hệ Vừa làm vừa 
học (VLVH) và Liên thông Trung cấp lên 
Cao đẳng. 

     Nhằm đáp ứng cho nhu cầu học tập, 
nâng cao kiến thức cho các đối tượng 
đang đi làm và các sinh viên hệ Trung 
cấp có điều kiện học tập ở bậc cao hơn. 
Từ năm 2009 trường Cao đẳng Công 
nghệ và Quản trị Sonadezi đã bắt đầu 
chiêu sinh hệ VLVH và hệ liên thông 
Trung cấp lên Cao đẳng.  

     Tính đến cuối năm 2011, Trường đã 
chiêu sinh được 5 khóa và dần tạo được 
uy tín đối với hệ đào tạo VLVH. Số lượng 
sinh viên hệ VLVH tăng đều qua các 
khóa, hầu hết đội ngũ giảng viên tham 
gia giảng dạy hệ VLVH và hệ liên thông 
Trung cấp lên Cao đẳng là các giảng viên 
cơ hữu của trường và các giảng viên có 
nhiều năm kinh nghiệm và uy tín đến từ 
các trường Đại học và Cao đẳng trên địa 
bàn Đồng Nai và cả TP. HCM. 

 Năm nay, hệ VLVH tuyển sinh các 
ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Anh 
văn thương mại và hệ liên thông Trung 
cấp lên Cao đẳng bao gồm ngành Kế toán 
và Công nghệ kỹ thuật Xây dựng đã thu 
hút được gần 200 thí sinh dự thi.  

Đến ngày 22/11/2011 Trường đã công 
bố số lượng thí sinh trúng tuyển, tổng 
cộng có 156 thí sinh trúng tuyển bao gồm 
73 thí sinh trúng tuyển hệ VLVH và 83 thí 
sinh trúng tuyển hệ Liên thông. Ngày 
12/12/2011 nhà trường sẽ tổ chức khai 
giảng cho các lớp hệ VLVH và Liên thông.  

P. HTQT & QHDN

 

 

 TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH TIẾNG HOA 

 
 Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên ngành 
Tiếng Hoa Thương mại tốt nghiệp của 
trường có điều kiện học tập lên các bậc 
cao hơn, Nhà trường đã tiếp xúc và làm 
việc với trường ĐH Sư phạm TP. HCM để 
k ý kết chương trình liên kết đào tạo Liên 
thông Đại học ngành Tiếng Hoa. 
  

Thời gian đào tạo Liên thông là 2 năm 
và sẽ được tổ chức giảng dạy tại trường 
Sonadezi bởi các giảng viên đến từ 
trường ĐH Sư phạm và trường Sonadezi. 
Thí sinh dự thi sẽ thi tuyển 2 môn Kỹ 
năng tổng hợp (Đọc/Viết) và Dịch. 
  

Từ giữa tháng 11/2011 trường Cao 
đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi sẽ 
tổ chức chiêu sinh và nhận hồ sơ đăng ký 
dự thi.  
  

Dự kiến đầu tháng 12/2011 nhà 
trường sẽ tổ chức ôn thi và tổ chức thi 
tuyển vào trung tuần tháng 12/2011.  
  

Đây là lần thứ 2 nhà trường liên kết 
với các trường Đại học để tổ chức đào tạo 
liên thông tại Trường để tạo điều kiện cho 
các sinh viên tốt nghiệp của Trường có cơ 
hội học tập thuận tiện. 

Theo P.HTQT & QHDN   
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TỔ CHỨC LỚP AEROBIC  

 

Nhằm tạo điều kiện rèn luyện thân 
thể cũng như tạo ra sân chơi bổ ích 
cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên nữ, 
từ đầu tháng 10/2011 Đoàn trường 
Cao đẳng Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi đã tổ chức lớp Aerobic miễn 
phí cho các sinh viên vào lúc 17h các 
ngày thứ 3 và 5 hàng tuần tại địa 
điểm trước sân xưởng 2. 

Tính đến nay, lớp học đã khởi động 
được hơn một tháng và thu hút hơn 
100 sinh viên tham gia. Đây thực sự là 
một hoạt động cần thiết cho các bạn 
sinh viên sau những giờ học căng 
thẳng cũng như đẩy mạnh phong trào 
tập luyện thể dục thể thao trong sinh 
viên.  

Các bạn sinh viên có thể đăng ký 
trực tiếp với bạn Hà Phi Long qua số 
01228 649 270. 

Đoàn Thanh niên.  

CHƯƠNG TRÌNH CHIẾU PHIM GIẢI TRÍ CHO SINH VIÊN

Xem phim là một hoạt động giải trí 
mà đa số sinh viên ở lại Ký túc xá rất 
ít có cơ hội được tiếp cận nhưng lại là 
một kênh giải trí vô cùng thiết thực và 
lành mạnh.  

Nắm bắt nhu cầu đó, từ giữa tháng 
10/2011 được sự quan tâm chỉ đạo 
của Ban giám hiệu, Đoàn trường Cao 
đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 
đã triển khai chương trình “Thứ 6 điện 
ảnh” để chiếu phim phục vụ các bạn 
sinh viên Ký túc xá và các sinh viên có 
nhu cầu . Các buổi chiếu phim đã thu 
hút được rất đông các bạn sinh viên 
đến xem và ủng hộ.  

Chỉ sau hơn một tháng đi vào hoạt 
động, “Thứ 6 điện ảnh” đã trở thành 
một món ăn tinh thần không thể thiếu 
của các bạn sinh viên, hơn nữa đây 
còn là một môi trường giải trí lành 
mạnh mà nhà trường muốn hướng đến 
cho sinh viên.  

Các bạn sinh viên có thể theo dõi 
lịch chiếu phim tại các bảng thông tin 
của Đoàn trường và Ký túc xá. Phim 
sẽ được chiếu vào lúc 19 giờ thứ 6 
tuần 1 và 3 hàng tháng.   

Đoàn Thanh niên

 

QUYÊN GÓP GIÚP ĐỠ SINH VIÊN BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG

Sinh viên Trương Hoài Nam là lớp 
trưởng lớp K5QT2 bị tai nạn giao 
thông vào ngày 28/10/2011. Nam 
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa 
khoa Thống Nhất nhưng do tình hình 
xấu đi nên tiếp tục được chuyển lên 
bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, sau khi 
được các bác sĩ điều trị Nam đã qua 
cơn nguy kịch.  

 

Trước tình hình đó, Đoàn trường 
CĐ CN&QT Sonadezi đã tổ chức quyên 
góp để giúp đỡ cho sinh viên Nam và 
thu về tổng cộng 11.703.000 đồng.  
Đoàn trường đã tổ chức thăm hỏi và 
trao toàn bộ số tiền cho gia đình Nam.  

Mong sao tinh thần đoàn kết, 
tương thân tương ái sẽ còn tiếp tục 
được ĐVTN trường Sonadezi phát huy. 

 
Đoàn Thanh niên

Hoạt động Đoàn thể 
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NGHỊ LỰC CUỘC SỐNG 

Trong một buổi chiều cuối năm 
ngập tràn ánh nắng, tôi bắt gặp hình 
ảnh em bước đi trên con đường nhỏ 
dẫn về khu ký túc xá. Hình ảnh đã làm 
tôi mất vài đêm thao thức, suy tư, 
ngẫm nghĩ về ý nghĩa cuộc sống này.  

Hẹn vài lần, thuyết phục mãi mới 
được em đồng ý. Sau một hồi trò 
chuyện, tôi được em mời lên chiếc xe 
của chuyến hành trình ngược thời gian 
về thăm lại một thời tuổi thơ với đủ 
đầy cung bậc cảm xúc. 

Sinh ra ở vùng đất Bình Thuận đầy 
gió và cát, ba mẹ em lam lũ cả cuộc 
đời mà vẫn không đủ trang trải cuộc 
sống, những khi có thể, ba lại cố gắng 
làm thêm nghề mộc mong sao kiếm 
thêm được chút ít. Ấy vậy mà cuộc 
sống nào có thiếu tiếng cười, gia đình 
giờ 4 người - thêm cô em gái vừa vào 
lớp 2 - sống với nhau thật đầm ấm. 

Nhưng một biến cố đã xảy đến với 
em vào đầu năm cấp II. Ban đầu chỉ 
là vài lời trêu ghẹo, nhưng sau đó lại 
là những sự xa lánh của các bạn khác 
lớp, em chợt nhận ra mình dường như 
có gì đó khác với mọi người. Em bị 
cong vẹo cột sống bẩm sinh. Gia đình 
đã cố gắng xoay sở để chữa trị cho em 
nhưng đến năm 3 tuổi thì cũng đành 
phải dừng lại vì chi phí cao. Lúc này, 
em làm sao tránh khỏi cái cảm giác tự 
ti, tủi thân, và học kỳ đầu tiên của lớp 
6 - cái học kỳ mà đối với bè bạn đồng 
lứa là sự thú vị về một ngôi trường 
mới, bạn bè mới, thầy cô mới… nhưng 
với em đó lại là học kỳ của những nỗi 
buồn, lầm lũi và khóc thầm… và có lẽ, 
cái ước mơ trở thành cô giáo đối với 
em cũng trở nên quá xa vời.  

Nhờ sự động viên từ gia đình, thầy 
cô, bạn bè em đã có cơ hội để trở lại 
là chính mình, trở lại với những hoài 
bão, những mục tiêu mà mình đặt ra. 

Cuối cùng những cố gắng của em 
cũng được đền đáp bằng tấm bằng tốt 
nghiệp cấp III và xuất sắc vượt qua kỳ 
thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng để có 
thể tự hào bước vào ngôi trường 
Sonadezi của chúng ta.  

 

Đó không những là thành quả của 
bản thân mà còn là món quà mà em 
dành tặng những người yêu thương 
em và là lời khẳng định với những 
người đã coi thường em. Đến đây tôi 
tự hỏi, không biết có bao nhiêu học 
sinh ở thành phố có thể vượt qua kỳ 
thi tốt nghiệp cấp III mà không cần 
học thêm? 

Giờ đây, khi em nhận ra ước mơ 
trở thành giáo viên thuở bé dường như 
không còn phù hợp với mình nữa thì 
em lại tìm thấy niềm vui trong những 
đường kim, mũi chỉ - nơi khả năng của 
em được chấp cánh. Em giờ là sinh 
viên năm nhất ngành CN May – trường 
Sonadezi. 

Kết thúc buổi trò chuyện, em cũng 
không quên gửi lời cảm ơn đến những 
người thân yêu, gia đình, thầy cô, và 
các bạn của mình. Tôi nhớ mãi một 
câu nói của em: “Chỉ cần quyết tâm 
em tin là mình sẽ làm được”. Lại nghĩ 
đến một bộ phận thanh niên thời nay 
chỉ biết đắm mình trong những thói hư 
tật xấu, những người đang sống mà 
không có ước mơ, những người đang 
lãng phí từng giây phút mà mình đang 
có, tôi lại thấy ở em sáng lên một nghị 
lực phi thường, một ước mơ cao đẹp 
và một tâm hồn “cao lớn”.  

Xin chúc cho em gặp nhiều may 
mắn trên con đường đời sắp bước, đạt 
được những thành công và sống vui 
từng ngày. 

Trương Thị Thanh Hằng (SV.K6KT)-ghi 

Blog thời sự 
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6 BÍ QUYẾT LẤP KHOẢNG TRỐNG CHO HỒ SƠ XIN VIỆC (Phần 1) 

Sự cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên thị trường lao động 
hiện nay, lượng hồ sơ ứng tuyển ngày một tăng và cơ hội để có 
việc làm như mong đợi thì thật là hiếm hoi. Làm thế nào để hồ sơ 
của bạn được nhà tuyển dụng chú ý? 

1. Không thể “về đích” với hồ sơ cũ rích 

Nếu đã lâu không “săn” việc bạn đừng vội thêm những thành 
tích mới vào bộ hồ sơ cũ của mình rồi đem nộp. Hãy kiểm tra lại hồ sơ của bạn vì có thể nó 
đã “nhiều năm tuổi” và nội dung đã quá lỗi thời... Chẳng hạn như xóa bớt những chức vụ 
bạn từng giữ ở trường Đại học hay một phần mềm tin học đã lạc hậu. Hay sau khi rà soát, 
bạn cũng có thể tìm thấy giải pháp tốt nhất là viết một hồ sơ hoàn toàn mới. 

2. Hãy “tốt nước sơn”… 

Một hồ sơ viết theo trình tự thời gian (tức là kinh nghiệm làm việc của bạn sẽ được giới 
thiệu từ phần mới nhất đến cũ nhất) từ lâu đã là hình thức chuẩn cho hồ sơ xin việc. Tuy 
nhiên, vào thời điểm kinh tế khủng hoảng, viết hồ sơ theo dạng này có lẽ không phải là 

cách tốt nhất để giới thiệu kỹ năng và kinh nghiệm của bạn. 
Hãy dùng dạng hồ sơ kết hợp để thay thế. 

Một hồ sơ dạng kết hợp sẽ chú trọng vào những kỹ năng 
và thành tích đạt được hơn là những công việc trước đây và 
thời gian làm việc. Chẳng hạn, bạn có thể thay phần “Kinh 
nghiệm làm việc” trong hồ sơ bằng những phần sau “Kinh 
nghiệm làm việc hành chính”, “Kỹ năng tin học”, “Kỹ năng 
Quản lý và đào tạo”...  

Hồ sơ dạng kết hợp cũng có thể là một lựa chọn tốt nếu 
bạn đang muốn chuyển đổi nghề nghiệp. Bạn không có kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến 
nghề mới? Dạng hồ sơ này sẽ giúp bạn nhấn mạnh những kỹ năng liên quan (transferable 
skills) giữa những công việc bạn đã làm với công việc bạn đang tìm. 

3. Và “tốt gỗ” 

Bạn nên điều chỉnh nội dung hồ sơ cho thật sự phù hợp với từng vị trí và công ty bạn 
ứng tuyển hơn là tạo ra một hồ sơ mẫu để dùng cho tất cả công việc.Chẳng hạn, bạn có thể 
nhấn mạnh những thành tích có liên quan đến công việc bạn đang tìm, hoặc giới thiệu chi 
tiết về những đóng góp của mình. Việc này có thể sẽ tốn chút thời gian và công sức. Tuy 
nhiên, nộp một hồ sơ có nội dung phù hợp thể hiện được kiến thức chuyên môn và sự quan 
tâm của bạn dành cho công việc, đồng thời giúp bạn nổi trội trước các ứng viên khác. 

 

… đón đọc số tiếp theo. 

 

Kỹ năng sống 

���� Ngày 9/12/2011: Khai mạc giải Việt dã truyền thống Sonadezi. 

���� Ngày 12/12/2011: Khai giảng Hệ VLVH Khóa 5, Liên thông Cao đẳng Khóa 2. 

���� Ngày 12/12/2011: Bắt đầu thi học kỳ I các khóa  
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