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Rất nhiều bạn trẻ thắc mắc, tại sao nộp rất nhiều CV mà không đƣợc phỏng vấn? Phỏng vấn nhiều mà 

không trúng tuyển? tại sao CV của mình nổi trội hơn mà nhà tuyển dụng lại không chọn? Hay đơn giản bạn 

sắp đi tìm việc/ thay đổi công việc và bạn muốn gây ấn tƣợng và ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng!! 

Tất cả những thắc mắc trên sẽ đƣợc giải đáp, thực hành trong khóa học “Nghệ thuật viết CV & kỹ năng trả 

lời phỏng vấn xin việc” do Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Eagle Ele tổ chức. 

Thông tin khóa học: 

Khai giảng: 29/05/2018 

Thời gian: 18h00 – 21h00  

Thời lượng: 02 buổi (29+31/05/2018) 

Địa điểm: Tầng 2 toà nhà Tràng An 

Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Hà Nôi 

Phí tham dự: 600.000 VNĐ/ HV 

Phí ưu đãi: 350.000 VNĐ/ HV 

(Áp dụng khi đăng ký trƣớc Khai 

giảng 10 ngày hoặc đăng ký nhóm từ 

02 học viên trở lên) 

Mục tiêu khóa học: 

 Hiểu đƣợc yêu cầu, mong muốn của nhà tuyển 
dụng 

 Nâng cao kỹ năng giao tiếp, thƣơng lƣợng đàm 
phán, trả lời phỏng vấn tự tin 

 Biết cách viết và sắp xếp CV ấn tƣợng 
 Thực hành và rèn luyện ngay tại lớp 

Đối tượng tham dự: 

 Sinh viên chuẩn bị đi tìm việc 
 Ngƣời đã đi làm có nhu cầu thay đổi công việc 

Khóa học: 

QUẢN LÝ Nghệ thuật viết CV & 

Kỹ năng trả lời  

phỏng vấn xin việc 

(Lƣu ý: Để đảm bảo chất lƣợng chƣơng trình – 100% học viên tham gia thực hành tại lớp, 

khóa học chỉ nhận 25HV, anh/chị vui lòng đăng ký khóa sau nếu đã đủ sĩ số HV) 



 
 
  

 
 

 

Nội dung chương trình 
 

 1. Nghệ thuật viết CV 

- Mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng hồ sơ 

tìm việc. 

- Hƣớng dẫn đọc HIỂU nội dung thông báo 

tuyển dụng  

- Nắm bắt yêu cầu cơ bản của nhà tuyển dụng 

về CV 

- Thiết kế CV xin việc: 

 Nội dung và hình thức, cách sử dụng câu 

cú, từ ngữ của CV ấn tƣợng 

 Kỹ xảo sắp xếp bộ hồ sơ tạo ấn tƣợng và 

gây chú ý Nhà tuyển dụng ngay từ đầu 

 

2.  Kỹ năng trả lời phỏng vấn 

- Hƣớng dẫn các bƣớc chuẩn bị trƣớc  – trong - 

sau khi tham dự phỏng vấn. 

- Hiểu dụng ý thăm dò – khai thác thông tin 

ứng viên sau câu hỏi của nhà Tuyển dụng 

- Hƣớng dẫn cách trả lời phỏng vấn sao cho 

phù hợp và đúng yêu cầu. 

- Kỹ năng đàm phán – thƣơng lƣợng về LƢƠNG 

- Những điều cần tránh khi trả lời phỏng vấn 

- Thực hành tại chỗ 

 

 

 

 

 

 

Chuyên gia:TS. Nguyễn Quốc Việt 

Ông là: 

- Trƣởng phòng Nhân sự của công 

ty TNHH TM&DVKT Nhật Cƣờng 

- CEO công ty Cổ phần Tƣ vấn & 

Đào tạo Thƣơng Mại – Ngoại 

Thƣơng Việt Nam - Germany 

- Đã trực tiếp tham gia đào tạo, tƣ 

vấn cho các Doanh nghiệp: Công 

ty Vàng Bạc Bảo Tín Minh Châu; 

Thời trang công sở Seven.am; 

Thời trang Nam thƣơng hiệu 

Antelo; Haprogroup; Tổng công ty 

Mía đƣờng 1... 

- Tham gia giảng dạy tại ĐH Công 

nghệ TP. Hồ Chí Minh, ĐH Sƣ 

phạm Kỹ thuật Hƣng Yên, ĐH 

Thƣơng mại, ĐH Kinh tế Quốc 

dân... 

 
Để biết thêm thông tin chi 

tiết, Quý vị vui lòng liên hệ:  

Trung tâm đào tạo Phát 

triển nhân lực EAGLE ELE 

Địa chỉ: Tòa nhà Vitranco | 

1A-A1 Thái Thịnh, P. Láng Hạ, 

Q. Đống Đa, Hà Nội 

Email: 

inhouse.thuyduong@gmail.com 

Hotline: 0909 865 689 
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