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MẪU CV CHO LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH, NHÂN SỰ 

 

 

Gợi ý: 

 

Trong một lĩnh vực cụ thể như Hành chính, Nhân sự thì tất cả mọi thông tin trong bản CV bao gồm:  

Kỹ năng, Kinh nghiệm, Mục tiêu, Học vấn, Hoạt động Ngoại khóa hay Sở thích… đều phải được lựa 

chọn cẩn thận để liên quan đến nghề nghiệp này. Phòng Hành chính, nhân sự có chức năng hỗ trợ 

tất cả các phòng ban khác trong quá trình hoạt động. Chính vì vậy, những người làm trong lĩnh vực 

này cần có nền tảng hiểu biết và kinh nghiệm trong đa lĩnh vực, đủ để hiểu và hỗ trợ tốt cho hoạt 

động của doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn còn phải thông thạo những kỹ năng văn phòng như tin học 

(đôi khi bao gồm cả sửa chữa, cài đặt cơ bản cho hệ thống máy tính), lưu trữ sổ sách giấy tờ tài liệu 

khoa học, làm việc với các cơ quan nhà nước, chính quyền tốt, biết phép ngoại giao để trở thành trợ 

thủ đắc lực cho ban lãnh đạo… 

 

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

công” của Aone. Bạn đã tốt nghiệp trường Đại học Lao động – Xã hội (Hà Nội) và đang tìm kiếm 

công việc của một Chuyên viên tuyển dụng nhân sự. Trong CV bạn tập trung vào Thành tích học 

tập chuyên môn tốt, những Kỹ năng mềm đã rèn luyện được, các Kinh nghiệm làm việc ở vị trí liên 

quan. Ngoài ra các Hoạt động ngoại khóa mà bạn đã tham gia cũng cho thấy khả năng hòa đồng, 

giao tiếp tốt của bạn. Vì những ưu thế này mà bạn đã trúng tuyển với công việc mơ ước chỉ trong 

vòng 1 tháng sau khi tham gia khóa học của Aone. 

 

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. 
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SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

 

Họ và tên :  Trần Thị Thanh Thủy 

Ngày sinh :  22 - 11 – 19xx 

Địa chỉ :  Số xx, Ngõ 110/43/49 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại :  0978 264 xx 

Email :  xx@gmail.com 

 

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP: 

 

Trở thành Chuyên viên nhân sự cấp cao và góp hết sức mình, tham gia xây dựng công ty 

ngày càng lớn mạnh. 

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: 

 

Tốt nghiệp trường Đại học Lao động – Xã hội, chuyên ngành Quản trị nhân lực. Niên khóa 

2009 – 2013. 

 

Thành tích: 

 

+ Tháng 05 năm 2013: Học bổng loại Giỏi cho Sinh viên có thành tích cao trong học tập. 

+ Tháng 11 năm 2012: Giấy khen cho Sinh viên có thành tích Khá. 

+ Tháng 10 năm 2012: Học bổng loại Giỏi cho Sinh viên có thành tích cao trong học tập. 

+ Tháng 11 năm 2011: Giấy khen cho Sinh viên có thành tích Khá. 

+ Tháng 10 năm 2011: Học bổng loại Khá. 

+ Tháng 05 năm 2011: Học bổng loại Khá. 

 

KỸ NĂNG: 

 

 Tiếng Anh giao tiếp khá tốt. 

 Thành thạo tin học văn phòng:  ord, Excel, Power point. 

 Kỹ năng đánh máy, soạn thảo văn bản tốt. 

 Tư duy sáng tạo, viết và trình bày hiệu quả. 

 Kỹ năng làm việc nhóm tổt, có thể thuyết trình trước đám đông. 

 Dễ dàng trong việc giao tiếp với mọi người. 

 Thích nghi nhanh, kể cả trong môi trường có áp lực cao. 

 Biết cách sắp xếp thời gian hợp lý.  
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KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: 

 

1. Tháng 04/2013 – Tháng 06/2013: Nhân viên Lễ tân, Nhà hàng Hải sản Nhớ Biển. 

+ Ghi thông tin khách đặt phòng Vip. Nhận booking, đặt tiệc tại Nhà hàng.  

+ Phối hợp với bộ phận phục vụ lấy các thông tin liên quan tới khách hàng và ghi vào sổ. 

+ Tiếp đón và dẫn khách vào bàn tiệc đã được đặt trước, hoặc thay đổi theo yêu cầu. 

+ Trực điện thoại, giải đáp các thắc mắc của khách hàng. 

2. Tháng 02/2013 – Tháng 04/2013: Thực tập sinh, Ban hành chính – Nhân sự, Tập đoàn Phúc 

Lộc. 

+ Làm các công việc về Hành chính - nhân sự. 

+ Soạn thảo các quyết định, văn bản cần thiết. 

+ Phối hợp với các phòng ban có liên quan. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao phó. 

3. Tháng 10/2012 – Tháng 02/2013: Nhân viên Lễ tân, Nhà hàng Hải sản Nhớ Biển. 

 

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA: 

 

+ Tháng 07/2012: Tình nguyện viên cho Lễ hội phật giáo: “Đại Bi Hương Sen” tại Chùa 

Hưng Khánh, Hà Tây. 

+ Tháng 07/2011: Tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại trường Đại học Lao động – Xã hội. 

+ Tháng 10/2010: Tham gia diễn xuất cho vở nhạc kịch: “Tình yêu và hận thù” trong chương 

trình giao lưu văn nghệ do Khoa tổ chức và giành Giải nhì. 

+ Tháng 10/2010: Tham gia chương trình văn nghệ chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội 

do Đoàn Trường tổ chức, với tiết mục múa Yosakoi Nhật Bản. 

+ Tháng 09 và Tháng 10/2010: Tình nguyện viên cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội 

do Thành đoàn phát động, tham gia tiết mục múa nón tập thể bài hát: “Việt Nam quê hương tôi” tại 

Hồ Hoàn Kiếm. 

 

SỞ THÍCH: 

 

+ Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp tin tức.  

+ Đọc sách về tâm lý và hành vi.  

+ Nghe nhạc nước ngoài. 

+ Đi du lịch và tham gia các hoạt động cộng đồng. 

 

NGƯỜI XÁC NHẬN: 

 

Sẽ đáp ứng khi có yêu cầu. 


