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MẪU CV THEO CHỨC NĂNG 
 

 

Gợi ý: 

 

Mẫu CV theo chức năng là dạng CV tổng hợp và chia thông tin theo dạng các nhóm kỹ năng và kinh 

nghiệm của bản thân. Mẫu CV này phù hợp với người muốn chuyển lĩnh vực ngành nghề, cho vị trí 

quản lý hoặc cho người có kỹ năng và kinh nghiệm đa dạng. 

 

Bản CV mẫu dưới đây là của người bạn và cũng là khách hàng mà tôi đã từng tư vấn. Sau một thời gian 

dài làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, anh muốn thay đổi nghề nghiệp sang lĩnh vực kinh doanh. Vì 

vậy, CV theo chức năng là sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. 

 

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 :  Lê Ngọc Lưu 

Giới tính :  Nam 

Ngày sinh :  24 - 09 – 19xx  

Địa chỉ :  xx 

Điện thoại :  098.643.xxxx 

Email :  xx@yahoo.com 
 

 

 

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP: 

 

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp để phát huy hết những khả năng và kiến thức đã 

học. Mong muốn được cống hiến cho những công ty, tổ chức có uy tín cùng những cơ hội thăng tiến 

tương xứng với nỗ lực đóng góp của bản thân. 

 

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC: 

 

- Tháng 3/20xx - hiện tại: Nhân viên xuất nhập khẩu, Phòng Xuất nhập khẩu, Công ty TNHH 

Nhật Hải Việt Nam (Sunny Ocean Vietnam Co.,Ltd). 

- Tháng 8/20xx - tháng 2/20xx: Nhân viên kinh doanh, Phòng Marketing, Công ty TNHH thiết 

bị và dịch vụ giáo dục Thăng Long (Thang Long East Co.,Ltd). 

- Tháng 5/20xx - tháng 5/20xx: Sinh viên kiêm cộng tác viên kinh doanh, bán hàng tự do vào 

các dịp lễ Tết, Noel, 8/3… 

 

KĨ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM: 

 

KINH DOANH, BÁN HÀNG: 

 

- Marketing các sản phẩm do Thang Long East sản xuất và phân phối như: đồng phục học sinh, 

đồng phục công sở, trang thiết bị nội thất trường học, nội thất văn phòng...  
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- Bán hàng Tết, quản lý gian hàng tại hội chợ triển lãm Giảng Võ; kinh doanh hoa, thiệp mừng 

Noel, 8/3... 

 

Thành công: 

 

- Tổng doanh số cá nhân tại Thang Long East đạt … triệu VNĐ, tương ứng với … hợp đồng 

kinh doanh và mang lại nhiều khách hàng tiềm năng cho công ty. 

- Thu nhập từ các công việc làm thêm đủ để trang trải các khoản chi phí khi học Đại học và mở 

rộng kiến thức, quan hệ cũng như các kĩ năng cần thiết khác. 

 

XUẤT NHẬP KHẨU: 

 

- Hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Sunny Ocean Vietnam với các công việc như: Soạn thảo 

hợp đồng, chuẩn bị chứng từ xuất nhập; mở tờ khai xuất, nhập khẩu hàng hóa; gửi bộ chứng từ ra ngân 

hàng thanh toán; thuê xe tải, đặt tàu; mua bảo hiểm hàng hóa…  

- Là nhân viên duy nhất trong phòng (trừ Trưởng phòng) trực tiếp tham gia vào tất cả các công 

việc xuất nhập khẩu của công ty. 

- Có kinh nghiệm làm việc và tiếp xúc với các bộ phận liên quan cho công tác xuất nhập khẩu 

như: cán bộ hải quan, các công ty vận tải, các hãng tàu, công ty bảo hiểm, ngân hàng… 

 

KĨ NĂNG MỀM: 

 

 Khả năng làm việc độc lập cao trong những điều kiện khác nhau. 

 Ý thức kỉ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm đối với các công việc được giao. 

 Chăm chỉ, cẩn thận và ham học hỏi trong mọi môi trường, mọi cơ hội. 

 Thân thiện, hoà đồng với mọi người xung quanh. 

 Sử dụng thành thạo bộ phần mềm MS Office (Word, Excel, Power Point…) 

 Khả năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B. 

 Có thể đi công tác xa, công tác ngoại tỉnh theo yêu cầu của công việc. 

 Sẵn sàng làm việc ngoài giờ với những công việc khẩn cấp. 

 

HỌC VẤN: 
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- Tháng 9/20xx – tháng 9/20xx: Cử nhân Thương Mại, Khoa Thương mại quốc tế, Trường Đại 

học Thương Mại. 

- Tháng 6/20xx – tháng 6/20xx: (Cử nhân bằng 2 Kế toán – Tài chính), Khoa Tài chính – Kế 

toán, Trường Đại học Thương Mại. 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI: 

 

- Thành viên tích cực đội Sinh viên tình nguyện trường Đại học Thương Mại từ năm 2003 đến 

năm 2006. 

- Các chương trình lớn đã tham gia: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hiến máu nhân đạo, 

Seagames 23, hoạt động văn nghệ kỉ niệm 5 năm thành lập Khoa... 

- Tích cực đóng góp vào các giải thi đấu thể thao do Khoa và Trường tổ chức như: Bóng đá, 

Bóng ném, Cầu lông... 

 

SỞ THÍCH: 

 

- Cầu lông, bóng chuyền và bơi lội.  

- Đọc sách, nghe nhạc. 

- Tham gia các hoạt động xã hội. 

- Học hỏi từ mọi người xung quanh. 

 

NGƯỜI CHỨNG NHẬN: 

 

Sẽ đáp ứng khi có yêu cầu. 


