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MẪU CV CHO SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG 

 

 

Gợi ý: 

 

Đối với sinh viên mới tốt nghiệp thì Kinh nghiệm vẫn còn rất ít - cả trong công việc lẫn cuộc sống, vì 

vậy 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. Trong một cuộc khảo sát, chúng tôi nhận ra rằng: Sinh viên mới ra trường là 

một trong hai nhóm ứng viên mà nhà tuyển dụng (NTD) thích tuyển nhất. Vì lúc đó các bạn giống như 

“một tờ giấy trắng”, dễ dàng đào tạo, uốn nắn theo môi trường văn hóa của doanh nghiệp. Ngoài ra, sự 

nhiệt tình và sức lực của tuổi trẻ cũng là một ưu thế lớn của bạn so với những nhân viên đã làm việc lâu 

năm và có tuổi tác lớn hơn trong doanh nghiệp. Hãy tận dụng điều này để bày tỏ khát khao cống hiến 

của bạn cho đơn vị tuyển dụng. 

 

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

của Aone. Bạn vừa mới tốt nghiệp trường Học viện Tài chính (Hà Nội). Trong CV bạn tập trung vào 

phần Mục tiêu nghề nghiệp, cho thấy rõ khát khao hoàn thiện bản thân thông qua công việc của mình. 

Ngoài ra, bạn cũng phân tích một số Điểm mạnh phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của bạn. Điểm đặc 

biệt nhất của CV này nằm ở cách Design đơn giản nhưng khá ấn tượng về sự gọn gàng và thẩm mỹ. 

Đây cũng là một thủ pháp giúp bạn gây cảm tình với NTD khi đọc hồ sơ. 

 

Ghi chú: 

 

1. 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. 

 

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.  

mailto:quocchien242@gmail.com


 

2 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

Họ và tên :  Ngô Văn Thái. 

Giới tính :  Nam. 

Ngày sinh :  21 - 01 – 19xx.          

Hộ khẩu thường trú :  Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc. 

Chỗ ở hiện tại :  Ngõ 238, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại :  0165 629 xx 

Email :  xx@gmail.com. 

 

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP 

 

Mong muốn được làm việc ở một môi trường năng động, nơi có thể vận dụng tốt 

những kiến thức và kỹ năng đã được rèn luyện như: Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm; 

Kỹ năng sáng tạo và thích ứng với công việc có áp lực cao. Phấn đấu trở thành Chuyên 

viên kinh doanh xuất sắc trong thời gian tới. 

 

BẰNG CẤP – CHỨNG CHỈ 

 

- Cử nhân Trường Học viện Tài chính, chuyên ngành Tài chính Ngân Hàng, tốt 

nghiệp vào tháng 08 năm 2013. 

- Chứng Chỉ Kế toán thực hành do Trung tâm G7 cấp, vào tháng ... 

- Chứng chỉ B tiếng Anh do ... cấp, vào năm …  
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- Chứng chỉ A Tin học do … cấp, vào năm … 

- Chứng chỉ Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại do … cấp, vào năm … 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

                                    

- Tháng … / năm: Tham gia Câu lạc bộ kinh doanh BSC. [Hoạt động …] 

- Tháng … / năm: Nhân viên phục vụ bàn, tổ chức tiệc cưới. [Nơi làm việc…] 

- Tháng … / năm: Gia sư cho học sinh … [Lớp...] 

- Tháng … / năm: Tham gia góp vốn kinh doanh nhỏ. [Hoạt động cụ thể…] 

 

ĐIỂM MẠNH 

 

 Kỹ năng đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng tốt. 

 Kỹ năng làm việc nhóm khá tốt. 

 Năng nổ trong công việc. 

 Luôn sáng tạo và không ngừng học hỏi. 

 Thân thiện, hòa đồng với tập thể.  

 Thích được giao tiếp và làm việc nhóm. 

 Có khả năng làm việc trong môi trường có áp lực cao. 

 

NGƯỜI CHỨNG NHẬN 

 

Sẽ đáp ứng khi có yêu cầu. 

 

                                                                             


