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TRƯỜNG CAO ðẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

Nhân dịp năm mới 2012, Ban giám hiệu kính chúc
toàn thể cán bộ nhân viên, giảng viên, sinh viên
cùng gia ñình một năm mới sức khỏe,
hạnh phúc và thành công.


Trong số này:


Các sự kiện:

 Khai giảng hệ VLVH khóa 5, Liên
thông Cao ñẳng Khóa 2.

 Tổ chức Hội thảo về công nghệ xử
lý nước thải.
 Kỳ thi kết thúc học kỷ 1 năm học
2010-2011.
 Hoạt ñộng ðoàn thể:

 Giải bóng ñá mini chào mừng ngày
22/12 và 9/1.
 Blog thời sự

 Cảm xúc mùa xuân.
 Kỹ năng sống:

 6 bí quyết lấp khoảng trống cho hồ
sơ xin việc (phần 2).
**-**

Trong không khí nô nức của những ngày cuối
năm, vừa qua BCH Công ðoàn Trường Sonadezi ñã
tổ chức Họp mặt tất niên năm 2011.
Buổi họp mặt là dịp ñể toàn thể CBGV.NV
Trường cùng nhau giao lưu cũng như nhìn lại
những thành quả ñã ñạt ñược trong suốt năm qua.
ðây cũng là dịp ñể mỗi cá nhân xích lại gần nhau
hơn tạo thành một tập thể ñoàn kết, gắn bó ñưa
con thuyền Sonadezi chinh phục những ngọn sóng
thử thách mới trong năm 2012.
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Theo dòng sự kiện
TỔ CHỨC HỘI THẢO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Sáng
ngày
06/01/2012,
Trường Cð Công nghệ và Quản trị
Sonadezi ñã phối hợp với Viện Công
nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN)
tổ chức Hội thảo khoa học chủ ñề
“Ứng dụng Công nghệ màng trong xử
lý nước thải: Nhu cầu và Xu hướng
phát
triển”
do
Giáo
sư
C.
Visvanathan, GV Khoa Kỹ thuật và
Quản lý môi trường (EEM) – Trường
Môi trường, Tài nguyên và Phát triển
- SERD trình bày.
Tham dự Hội thảo có các cán

bộ quản lý, nhân viên phụ trách môi
trường tại các doanh nghiệp hoạt
ñộng trong lĩnh vực kinh doanh, xử lý
nước thải, kinh doanh hạ tầng Khu
Công nghiệp, các Sở Tài nguyên và
Môi trường, Khoa học và Công nghệ
tỉnh ðồng Nai.

Các nội dung và giải pháp ứng
dụng Công nghệ Màng cho xử lý
nước thải công nghiệp và kinh
nghiệm thực tiễn ở các nước tiên tiến
trình bày tại Hội thảo ñược các cán
bộ, nhân viên tham dự quan tâm và
ñánh giá cao tính ứng dụng tại
Doanh nghiệp của mình.
Ngoài ra, buổi Hội thảo còn
giới thiệu chương trình ñào tạo Thạc
sĩ chuyên nghiệp về Kỹ thuật và
Quản lý Môi trường (PM-EEM) do TS.
Nguyễn Tri Quang Hưng - Cán bộ
chương trình PM-EEM, AITVN - TP.
HCM trình bày cũng thu hút nhiều sự
quan tâm của khách mời tham gia
Hội thảo.
Nội dung chi tiết của Hội thảo
website:
ñược
ñăng
tải
tại
www.sonadezi.edu.vn.
Theo P.HTQT&QHDN

KỲ THI TOIEC NỘI BỘ
DÀNH CHO CB.CNV CỦA TRƯỜNG VÀ TỔNG CÔNG TY
Ngày 9/12/2011, Trường Cao
ñẳng Công nghệ và Quản trị
Sonadezi ñã tổ chức kiểm tra ñánh
giá trình ñộ tiếng Anh cho nhân viên
Tổng công ty Sonadezi và cán bộ,
nhân viên của Trường.
Kỳ thi nhằm ñánh giá lại trình
ñộ tiếng Anh cho nhân viên và ñội
ngũ nhân viên tiếp thị thuộc Tổng
công ty nhằm ñáp ứng nhu cầu hội
nhập ngày càng cao của xã hội.

ðợt thi lần này ñã thu hút hơn
50 cán bộ, nhân viên của Trường và
Tổng Công ty tham gia. Qua kỳ thi,
ña số ñội ngũ cán bộ, nhân viên ñều
ñạt số ñiểm khá cao, ñặc biệt có
trường hợp ñạt ñược 760 ñiểm
TOIEC. ðợt thi lần này còn có hơn
500 sinh viên Khóa 5 của trường
cũng tham gia ñể lấy chuẩn ñầu ra
khi tốt nghiệp.
Theo P.HTQT&QHDN
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Theo dòng sự kiện
KỲ THI KẾT THÚC HK1- NĂM HỌC 2011-2012
CÁC KHÓA HỆ CHÍNH QUY, VLVH VÀ LIÊN THÔNG
Từ ngày 12/12/2011 Trường
Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị
Sonadezi bắt ñầu tổ chức kỳ thi kết
thúc học kỳ 1 năm 2011-2012 cho
các lớp khóa 5 và khóa 6 hệ chính
quy. Kỳ thi sẽ ñược tổ chức làm 2
ñợt, ñợt 1 bắt ñầu từ ngày
12/12/2011 ñến 23/12/2011, ñợt 2
bắt ñầu từ ngày 03/01/2012 ñến
02/02/2012. Cũng trong ñợt này,
Trường ñã tổ chức cho các lớp hệ
VLVH và liên thông thi kết thúc học
phần bắt ñầu từ ngày 06/01/2012
ñến 12/01/2012.
Mùa thi năm nay, giảng viên
và sinh viên Trường Sonadezi tiếp tục
thực hiện cuộc vận ñộng “nói không
với tiêu cực trong thi cử”. Ngoài ra,
Phòng ðào tạo và Quản lý sinh viên

ñã tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho
toàn bộ lực lượng cán bộ tham gia
coi thi trong kỳ thi năm nay, quyết
tâm mang ñến một mùa thi nghiêm
túc góp phần khắng ñịnh chất lượng
giáo dục của Trường Sonadezi.

Theo P. ðT&QLSV.

LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG NHẬT NGỮ NHẬT VĂN
Ngày 11/12 vừa qua Trường
Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị
Sonadezi ñã tiếp và làm việc với
trường Nhật ngữ Nhật văn, dẫn ñầu là
ông Yukio Kato - Phó hiệu trưởng.
Buổi làm việc ñã diễn ra trong
không khí cởi mở và thân mật, hai bên
ñã cùng nhau bàn bạc và thảo luận về
các lĩnh vực như liên kết - hợp tác ñào

tạo Tiếng Nhật, giới thiệu việc làm tại
Nhật cho sinh viên có nhu cầu, hỗ trợ
sinh viên du học Nhật... Sau buổi làm
việc, ñại diện trường Sonadezi - ông
Lưu Phước Dũng - Hiệu trưởng Nhà
trường ñã ký bản ghi nhớ về thoả
thuận hợp tác cùng ông Yukio Kato.
Theo P. HTQT&QHDN.

HỖ TRỢ SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĂN TẾT
Thực hiện chỉ ñạo của Sở Giáo
dục và ðào tạo ðồng Nai về việc thực
hiện chế ñộ hỗ trợ khó khăn trong dịp
tết Nguyên ñán Nhâm Thìn năm 2012.
Vừa qua Trường Cao ñẳng Công
nghệ và Quản trị Sonadezi ñã chi hỗ
trợ cho sinh viên Nhà trường thuộc các

ñối tượng là dân tộc thiểu số có hộ
khẩu tại ðồng Nai với mức hỗ trợ mỗi
suất là 400.000 ñồng ñể các sinh viên
còn khó khăn có ñiều kiện về quê ăn
tết.
Theo P. ðT&QLSV.
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Theo dòng sự kiện
KHAI GIẢNG LỚP VLVH NGÀNH QTKD, KẾ TOÁN KHÓA 5
VÀ LỚP LIÊN THÔNG CAO ðẲNG KẾ TOÁN, XÂY DỰNG KHÓA 2
Ngày 12/12/2011 vừa qua,
Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản
trị Sonadezi ñã long trọng tổ chức buổi
Lễ khai giảng lớp VLVH (ngành Quản
trị kinh doanh, Kế toán) khóa 5 và hệ
Liên thông Trung cấp lên Cao ñẳng
(ngành Kế toán, Công nghệ Kỹ thuật
Xây dựng) khóa 2.

ðến tham dự buổi Lễ có Ths.
Lưu Phước Dũng - Hiệu trưởng nhà
trường, ThS. Nguyễn ðình Thái –
Trưởng phòng ðào tạo và Quản lý sinh
viên, ThS. Ngô Phi Minh – Phó trưởng
khoa Xây Dựng cùng với hơn 100 Tân
sinh viên hệ VLVH (ngành Quản trị
kinh doanh, Kế toán) khóa 5 và hệ
Liên thông Trung cấp lên Cao ñẳng
(ngành Kế toán, Công nghệ Kỹ thuật
Xây dựng) khóa 2.

Tại buổi Khai giảng, ông Lưu
Phước Dũng – Hiệu trưởng nhà trường
ñã phát biểu chúc mừng và ñộng viên
các Tân sinh viên ñã nỗ lực, xuất sắc
vượt qua kỳ thi tuyển sinh vừa qua.
Ngoài ra, các Tân sinh viên còn ñược
phổ biến về quy chế ñào tạo của
trường, chương trình học của mỗi
ngành, các chính sách liên quan ñến
hệ VLVH và Liên thông bởi ñại diện các
phòng, khoa chuyên môn. Sau phần
phổ biến các quy chế, chương trình
học, ông Lưu Phước Dũng còn dành
thời gian ñể trả lời các thắc mắc của
các Tân sinh viên.
Theo P.HTQT&QHDN.

GIẢI VIỆT DÃ TRUYỀN THỐNG CHÀO MỪNG 21 NĂM THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY SONADEZI
Hòa trong không khí sôi nổi thi
ñua lập thành tích kỷ niệm 21 năm
ngày thành lập Tổng Công ty
Sonadezi, ngày 9/12/2011 vừa qua
cán bộ, giảng viên và nhân viên
Trường Cao ñẳng Công nghệ và quản
trị Sonadezi ñã cùng nhau tham dự
giải Việt dã truyền thống năm 2011 do
Tổng công ty Sonadezi tổ chức.
Giải năm nay quy tụ số lượng
rất lớn vận ñộng viên tham gia từ hơn
20 công ty thành viên chia ñều cho 7
nội dung thi ñấu. ðịa ñiểm thi ñấu tại
khuôn viên Trường Cao ñẳng Công

nghệ và Quản trị Sonadezi. Giải ñã kết
thúc thành công tốt ñẹp trong cùng
ngày.
Kết quả, Trường Cao ñẳng Công
nghệ và quản trị Sonadezi có 1 VðV
ñạt giải 3 ở nội dung trên 40 tuổi dành
cho nam và 2 giải nhì ở nội dung dưới
30 tuổi và trên 40 tuổi dành cho nữ.

Theo Công ðoàn cơ sở.
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Hoạt ñộng ðoàn, Hội
GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NĂM TỐT CẤP TỈNH
Ngày 8/01/2012 vừa qua, Tỉnh
ðoàn ðồng Nai ñã long trọng tổ chức
Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên 5
tốt Tỉnh ðồng Nai năm 2011.
Trong ñợt tuyên dương năm
nay, Trường Cao ñẳng Công nghệ và
Quản trị Sonadezi tự hào khi có 2 sinh
viên ñược xướng tên cho danh hiệu
cao quý này. ðó là em Trương Thị
Thanh Hằng – sinh viên lớp K6KT và
em Tằng Cỏng Sầu – sinh viên K6HV.
Với ñiểm học lực lần lượt là 8,76 và
8,92 hai em ñã xuất sắc vượt qua
hằng trăm sinh viên tiên tiến khác

trên ñịa bàn Tỉnh ñể ñạt danh hiệu
năm nay.
“Học sinh, sinh viên 5 tốt” là
giải thưởng tuyên dương các cá nhân
là học sinh, sinh viên có thành tích
xuất sắc trong học tập, rèn luyện và
trong hoạt ñộng ðoàn, hội. Trong ñó,
sinh viên phải ñáp ứng ñủ 5 tiêu chí là
“ñạo ñức tốt, học tập tốt, thể lực tốt,
kỹ năng tốt và hội nhập tốt”.
Theo ðoàn Thanh niên.

THAM DỰ ðẠI HỘI ðOÀN CÁC CẤP HUYỆN XUÂN LỘC
Ngày 28/12/2011, theo thư mời
của BCH Huyện ðoàn Xuân Lộc về việc
tham dự chương trình chào mừng ðại
hội ðoàn các cấp nhiệm kỳ 2012-2017
và chào mừng sự kiện nhân dân và cán
bộ huyện Xuân Lộc ñón nhận danh hiệu
anh hung lao ñộng, BCH ðoàn trường
Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị
Sonadezi - ñồng chí Vũ Ngọc Nam, Phó
Bí thư ðoàn trường cùng ñội Văn nghệ
Sonadezi ñã ñến tham dự tại hội trường
nhà thiếu nhi Huyện.
Ngoài ra, ðoàn trường còn
chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ ñể tham
gia giao lưu với sự tham gia dàn dựng

của các thành viên ñội văn nghệ
Trường Sonadezi.
ðây là một hoạt ñộng thường
niên giữa ðoàn Trường Cao ñẳng
Công nghệ và Quản trị Sonadezi và
ñơn vị kết nghĩa Huyện ðoàn Xuân
Lộc nhằm gắn chặt hơn nữa tình
ñoàn kết, tương thân tương ái của 2
ñơn vị cũng như thể hiện tấm lòng
giữa người dân Xuân Lộc với sinh
viên của Trường qua các ñợt Mùa hè
xanh vừa qua.
Theo ðoàn Thanh niên

HỘI CỰU SINH VIÊN SONADEZI TỔ CHỨC GIAO HỮU BÓNG ðÁ
Ngày 18/12/2011, Hội cựu sinh
viên Trường Cð Công nghệ và Quản trị
Sonadezi ñã tổ chức trận bóng ñá giao
hữu giữa các Cựu sinh viên Khoa CN
May - Giày và Khoa Ngoại ngữ. Trận
ñấu ñã thu hút sự tham gia của rất
ñông các bạn là cựu sinh viên khóa 1,
2, 3 và 4 của các Khoa CN May-Giày,
Quản trị, Ngoại ngữ.
Trận ñấu ñã diễn ra trong
không khí vui vẻ và hào hứng cùng với
ñó là sự cổ vũ hết mình của các cổ
ñộng viên và ñã kết thúc với phần

thắng thuộc về ñội Cựu sinh viên Khoa
CN May Giày. Ngoài ra, ban tổ chức
còn giành tặng một phần quà cho cầu
thủ ghi bàn nhiều nhất trận ñấu là bạn
Bùi Thế Thao – SV lớp K3GD1.
ðây là lần ñầu tiên Hội cựu sinh
viên tổ chức hoạt ñộng thể dục thể
thao và ñã nhận ñược sự ủng hộ rất
nhiệt tình của các bạn Cựu sinh viên.

Theo ðoàn Thanh niên
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Hoạt ñộng ðoàn, Hội
GIẢI BÓNG ðÁ MINI CHÀO MỪNG NGÀY 22/12 VÀ 9/1
Ngày 18/12/2011, ðoàn trường
Cð Công nghệ và Quản trị Sonadezi ñã
tổ chức Giải bóng ñá Mini Sonadezi kỷ
niệm ngày thành lập Quân ñội nhân
dân Việt Nam 22/12 và ngày truyền
thống học sinh, sinh viên 9/1.

Giải bóng ñá Mini Sonadezi ñã
kết thúc thành công tốt ñẹp, qua ñó
phát huy tinh thần ñoàn kết, tính cao
thượng của mỗi sinh viên, ñể lại trong
lòng các bạn sinh viên một mùa giải
hấp dẫn và nhiều ñiều bất ngờ.
Giải bóng ñá năm nay thu hút
ñược 16 ñội bóng ñến từ 5 khoa của
trường. Sau hơn 1 tháng tranh tài
quyết liệt, Ban tổ chức ñã xác ñịnh
ñược các ñội lọt vào vòng chung kết.
Vòng chung kết diễn ra vào ngày
9/1/2012 với trận tranh Huy chương
ðồng là cuộc so tài giữa 2 ñội K7XD và
K5QT và trận chung kết là cuộc so tài
giữa 2 ñội bóng xuất sắc nhất giải là
K6XD và K5XD.
Cuối cùng, ñội K6XD ñã ñăng
quang tại giải năm nay với lối ñá cống
hiến và ñẹp mắt. ðại diện BGH, thầy
Phạm Văn Tỉnh –P. hiệu trưởng ñã trao
cúp vô ñịch cho ñội xuất sắc nhất. Ở
cuộc so tài còn lại, K5QT ñã xuất sắc
vượt qua K7XD trên chấm phạt ñền
trong một trận cầu nghẹt thở.

Qua từng năm, chuyên môn các
ñội tham dự có sự tiến bộ rõ rệt, thực
lực các ñội không quá cách biệt, từ ñó
cống hiến cho khán giả những trận cầu
ñẹp mắt nhưng cũng không kém phần
căng thẳng, kịch tính.

Trong những năm qua, hoạt
ñộng thể dục thể thao luôn là một
trong những chương trình trọng tâm
của Nhà trường ñể tạo ra những sân
chơi lành mạnh cho SV sau những giờ
học tập căng thẳng, ñẩy mạnh phong
trào tự rèn luyện thân thể, phát huy
tinh thần ñoàn kết ñể mỗi sinh viên
Sonadezi không những có ñủ kiến thức
ñáp ứng ñược yêu cầu chuyên môn mà
còn ñủ sức khoẻ ñể ñáp ứng ñược
cường ñộ làm việc tại doanh nghiệp.
Theo ðoàn Thanh niên.
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Blog thời sự
CẢM XÚC MÙA XUÂN
Một cánh én chẳng làm nên
mùa Xuân, ai ñã nói thế và sau suy tư
ấy người ta ngồi im. Nhưng mùa Xuân
nào chẳng bắt ñầu từ những cánh én,
bạn có biết thế không? Mùa năm nào
cũng giống nhau phải thế không nhỉ?
Có lẽ vậy… khác chăng là năm nay
mình ñã… 20 rồi.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là
ñến Tết, nhìn bạn bè háo hức chuẩn bị
áo quần mới, bản thân cũng thấy vui
vui. Quay sang hỏi cô bạn “Mày ñã
sắm sửa gì chưa?”, liền thấy ngay một
khuôn mặt buồn thiu. Thì ra, bạn ấy
chuẩn bị về quê ăn Tết, nhưng lại
chưa kịp chuẩn bị gì, nhà bạn thì ñông
anh em. ði lâu như vậy rồi, không về
thì nhớ mà về thì lại không có gì ñể
làm quà. Nghe vậy, chợt thoáng giật
mình. Ừ nhỉ? ðâu phải ai cũng có ñiều
kiện học gần nhà như mình, còn có cả
những bạn xa quê cơ mà… Nghĩ ñến
ñây thấy chạnh lòng xiết bao.
Về quê ăn tết! Mỗi khi nghe ai
ñó thốt lên câu này là tôi nghe như có
dòng suối ngọt ngào chảy xuyên qua
cánh rừng tâm hồn ñã khô cạn sau
những ngày dài nắng gió. Nghe bồi
hồi, nghe nôn nao khó tả.
“Nỗi lòng xa xứ ngày xuân” – là
từ khóa ñầu tiên của tôi ngày hôm nay
khi lên Google, ừ… Cũng phải tìm hiểu
tâm trạng của người khác chứ, biết
ñâu mai mốt ñó lại là tâm trạng của
mình. ðọc một loạt các bài tâm sự của
các bạn du học sinh, tự nhiên thấy
khóe mắt cay cay. Thấy mình thật vô
tâm, bản thân ñang vẫy vùng bơi
ngập trong hạnh phúc mà không hề
hay biết. Tự nhủ lòng mình sẽ thay
ñổi, à không phải thay ñổi ngay mới
ñúng. Trong lòng có một cảm xúc lạ
dâng trào, thấy hương vị ngày xuân
len lỏi trong từng thớ thịt, trong từng
nhịp ñập của con tim … Xắn tay áo lên
nào, dọn dẹp ñón năm mới thôi!
Chiều nay, ngồi gõ từng dòng
cảm xúc trên máy tính thấy lòng vui

lạ, thấy bản thân ñã trưởng thành hơn
biết quan tâm ñến người khác hơn
không còn vô tâm như ngày nào nữa.
Cảm ơn mùa xuân nhé!
Ngừng một chút! Nhắm mắt lại
là liên tưởng ngay ñến những ngày
sắp ñến. Này bạn của tôi ơi! Tôi yêu
cái khoảnh khắc giao thừa sắp ñến
biết bao! Tất cả những chật vật lo
toan, những gánh nặng của cuộc sống
ñang ñè nặng trên vai bỗng như có
phép màu, chợt tan biến ñi ñâu hết.
Chỉ còn lại một cảm xúc thiêng liêng!
Bạn có ñang nghĩ giống tôi
không? Không ñầy một tuần nữa, năm
mới lại tràn về trên khắp ñất nước, với
các bạn sinh viên xa quê, ñây là
quãng thời gian chờ ñợi sau nhiều
tháng phải sống xa gia ñình, giờ sắp
ñược về ñoàn tụ bên vòng tay những
người thân yêu. Trước thềm năm mới,
dường như mỗi sinh viên ñều có
những tâm tư, nguyện vọng riêng về
gia ñình, học tập và cuộc sống, nhưng
cũng không nên vì thế mà quên ñi
nhiệm vụ học tập của mình các bạn
nhé. Chúng ta hãy cùng ñặt ra mục
tiêu phấn ñấu cho mình trong năm
mới với nhiều thành tích cao, ñó là
chính sự trưởng thành của chúng ta
trong cuộc sống tự lập.
Mong rằng sang năm mới, mọi
ước mơ của các bạn sẽ thành sự thực.
Chúc các bạn có một mùa xuân tràn
ñầy sức khỏe và an vui!
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Kỹ năng sống

6 BÍ QUYẾT LẤP KHOẢNG TRỐNG CHO HỒ SƠ XIN VIỆC (Phần 2)
Sự cạnh tranh gay gắt ñang diễn ra trên thị trường lao
ñộng hiện nay, lượng hồ sơ ứng tuyển ngày một tăng và cơ
hội ñể có việc làm như mong ñợi thì thật là hiếm hoi. Làm thế
nào ñể hồ sơ của bạn ñược nhà tuyển dụng (NTD) chú ý?
4. Chú trọng lợi ích tài chính:
Hiện nay các doanh nghiệp ñang tìm cách ñể cắt giảm chi
phí và gia tăng hiệu quả kinh doanh. Vì thế, khi giới thiệu chi tiết những vị trí bạn từng
nắm giữ trước ñây, ñừng quên ñề cập mình ñã mang lại những lợi ích tài chính gì cho
công ty cũ. Nếu bạn từng làm trợ lý hành chính, thay vì trình bày ñơn giản “lưu trữ tài
liệu” hay “trả lời ñiện thoại”, hãy viết: “Tìm ñược nhà cung cấp trang thiết bị văn phòng
mới có giá cả kinh tế hơn, giúp tiết kiệm 25% chi phí”. Bạn nên mô tả cụ thể những
thành tích của mình và ñừng ngại quảng cáo bản thân một chút.
5. Lời giải thích từ Thư tìm việc (cover letter)
Cũng như nhiều ứng viên khác, bạn có thể ñã trải qua một khoảng thời gian thất
nghiệp do ảnh hưởng của tình hình kinh tế hiện tại. Thư tìm việc (cover letter) sẽ giúp
bạn giải thích với NTD về những khoảng trống thời gian này trong hồ sơ. Khi viết thư,
hãy trình bày việc bạn ñã chuyên tâm cập nhật và nâng cao những kỹ năng của mình ra
sao kể từ khi nghỉ làm, từ những công việc tạm thời, hay qua việc tham gia hoạt ñộng
tình nguyện hoặc các khóa học phát triển kỹ năng nghề nghiệp…
6. Sự bất cẩn cướp mất cơ hội
Trong một cuộc khảo sát, 84% quản trị viên tham gia
cho biết chỉ cần một hay hai lỗi ñánh máy trên hồ sơ là ñủ
ñể họ ñánh trượt một ứng viên. NTD thường xem lỗi ñánh
máy, chính tả và ngữ pháp là dấu hiệu của sự thiếu chuyên
nghiệp và không kỹ lưỡng. Với tình hình hiện nay, NTD sẽ
không sẵn lòng dành cơ hội cho những ứng viên không ñạt
chuẩn như trước. Vì thế, bạn nên dùng chức năng kiểm lỗi
trên máy vi tính và nhờ bạn bè hay người thân kiểm tra hồ
sơ của bạn trước khi gửi.
Lời khuyên cuối cùng là bạn nên tận dụng mạng lưới quan hệ xã hội của bạn. Ngay
cả khi hồ sơ của bạn rất ấn tượng, việc quen biết với một người có thể giới thiệu cho bạn
một cơ hội việc làm hay chuyển giúp hồ sơ của bạn ñến một NTD có thể là yếu tố quyết
ñịnh ñể bạn giành ñược công việc mới.
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