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MẪU CV CHO SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP 

 

 

Gợi ý: 

 

Đối với sinh viên còn chưa tốt nghiệp thì Kinh nghiệm chắc chắn là ít, nên đừng so sánh hay 

quá quan tâm tới mục này. Thay vào đó hãy nhấn mạnh vào các Kỹ năng, Thành tích Học tập, 

Hoạt động Ngoại khóa cũng như Khát khao hay Sự Đam mê của bạn. Thực ra, chỉ riêng việc 

bạn muốn đi làm thêm ngay từ khi còn chưa tốt nghiệp - bản thân nó đã là một dấu hiệu tốt 

khiến nhà tuyển dụng (NTD) có thiện cảm với bạn rồi. 

 

Bản CV mẫu dưới đây là của 1 học viên trong khóa học “Kỹ năng viết CV & Phỏng vấn thành 

công” của Aone. Bạn đang là sinh viên năm thứ 4, trường Học viện Tài chính (Hà Nội). Trong 

CV bạn tập trung vào những Kỹ năng mềm đã rèn luyện được, các Hoạt động ngoại khóa và 

các Chứng chỉ học tập có liên quan đến lĩnh vực kế toán. Bên cạnh đó, bạn cũng ghi lại một 

vài công việc part-time mà bạn đã làm khi đang là sinh viên. Dù không có nhiều thông tin, 

nhưng như vậy là cũng đủ cho một vị trí Thực tập sinh, Cộng tác viên hoặc Nhân viên Part-

time mà bạn đang ứng tuyển. 

 

Ghi chú: 

 

1. Có thể bạn sẽ quan tâm đến những talk show và khóa học với chủ đề hướng nghiệp 

của tôi như: Vượt qua khủng hoảng thất nghiệp, Định hướng nghề nghiệp theo sở 

thích, Kỹ năng viết CV & Phỏng vấn thành công… Để nhận được sự tư vấn về nghề 

nghiệp hoặc đăng ký tham gia các khóa học của Aone, hãy gửi email đến địa chỉ: 

tuvanaone@gmail.com hoặc quocchien242@gmail.com. Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiệt 

tình. 

 

2. Một số thông tin trong bản lý lịch đã được thay đổi vì lý do bảo mật. Vui lòng chỉ 

tham khảo chứ không sao chép y chang CV này. Hãy là một người Dám Khác Biệt 

và bạn sẽ thành công. 

 

3. Mẫu CV này nằm trong bộ cẩm nang “21 mẫu CV cho người tìm việc”. Để tham khảo 

đầy đủ bộ tài liệu này, hãy đăng ký tới địa chỉ: quocchien242@gmail.com. Tôi sẽ gửi 

bản ebook qua email cho bạn.  
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SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

Họ và tên  :  Khổng Thị Phượng 

Sinh ngày :  18 - 08 – 19xx 

Địa chỉ :  Số xx, ngõ 3, Đường Cầu Vồng, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội 

Điện thoại :  0972 261 xx 

Email :  xx@gmail.com 

 

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP: 

Nhận được ngay vị trí đầy cơ hội và thách thức, đang được tuyển dụng trong tổ chức 

năng động và chuyên nghiệp. Bằng kinh nghiệm có được trong quá trình học tập, cùng kỹ 

năng giao tiếp và niềm đam mê sẵn có, cam kết đóng góp hết khả năng của mình để góp phần 

giúp Công ty, Tổ chức thành công và không ngừng phát triển. 

 

HỌC VẤN: 

- Sinh viên năm thứ Tư, Trường Học viện Tài chính, Chuyên ngành: Tin học Tài chính 

Kế toán, niên khóa … - … 

 

- Các môn học chính: Nguyên lý Kế toán, Kế toán tài chính, Thuế, Tài chính doanh nghiệp, 

Quản trị kinh doanh… 

 

- Các chứng chỉ khác: 

+ Chứng chỉ tiếng Anh trình độ C, do Bộ Giáo dục và đào tạo cấp năm 2012 

+ Chứng chỉ Tin học Văn phòng trình độ B, do Bộ Giáo dục và đào tạo cấp năm 2013. 

+ Chứng chỉ  ác nhận có 2 năm kinh nghiệm thực tế làm kế toán tổng hợp tại Công ty 

Kế toán Hà Nội. 

+ Tích cực tham gia các Câu lạc bộ tiếng Anh Langmaster, Lesh; Các khóa học về đào 

tạo kỹ năng mềm và đào tạo nghiệp vụ. 
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KINH NGHIỆM: 

- Tháng 07 năm 2013: Gia sư cho học sinh… 

- Tháng 05 năm 2012: Cộng tác viên part-time phát tờ rơi cho... 

- Tháng 09 năm 2012: Tổ chức nhóm kinh doanh bán sách trên khu vực huyện Từ 

Liêm, Hà Nội. Nội dung / Kết quả… 

 

KỸ NĂNG: 

 Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán Misa, Fast. 

 Kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin và đánh giá vấn đề. 

 Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, biết tổ chức sắp xếp công việc và có tinh thần trách nhiệm. 

 Dễ dàng thích nghi với môi trường mới. 

 Nhiệt tình, quan tâm tới mọi người xung quanh. 

 Được tin cậy, quý mến cả trong học tập và cuộc sống. 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI: 

+ Tham gia tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2012. 

+ Là thành viên trong câu lạc bộ “Kỹ năng sống” của trường. 

 

SỞ THÍCH: 

+ Xem thời sự và đọc các loại sách liên quan tới kinh tế. 

+ Tham gia các buổi offline chuyên ngành kế toán. 

 

NGƯỜI THAM KHẢO: 

Sẽ đáp ứng khi có yêu cầu. 

  

 

 


