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Tốt nghiệp đại học là đích đến của một chặng đường học tập và là điểm xuất
phát của chặng đua tìm việc. Hành trang vào đời của bạn là tấm bằng tốt nghiệp,
một số kiến thức lý thuyết và rất ít kinh nghiệm thực tiễn. Đừng lo lắng, các đối
thủ của bạn cũng trang bị vậy thôi! Tìm việc là một trong những thách thức lớn mà
cuộc đời con người phải trải qua, nhưng trong thách thức vẫn có thể tìm thấy cơ
hội.
Đôi chút kinh nghiệm chia sẻ với các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường và
vào đời, đây là ba điều bạn nên làm và ba điều không nên làm, bạn có thể sẽ tìm
thấy cơ hội trong thách thức tìm việc.
Một là, xuất phát càng sớm càng tốt. Tìm việc là một quá trình chứ không
phải một thời điểm, từ việc tìm hiểu đơn vị tuyển dụng đến việc lựa chọn vị trí
tuyển dụng thích hợp, từ lúc chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng đến lúc nhận được lời mời
phỏng vấn… Tìm được một công việc phải mất rất nhiều thời gian, tìm được một
công việc tốt phải mất rất nhiều công sức. Hãy tập trung toàn bộ thời gian và công
sức cho việc thi tốt nghiệp, nhưng sau khi thi xong, dù kết quả chưa biết như thế
nào, đừng lãng phí thời gian. Hãy bỏ qua thời gian nghỉ ngơi thư giãn và thỏa mãn
mà phải nhanh chóng khởi động cho chặng đua nước rút “tìm việc”. Hãy chớp lấy
cơ hội ban đầu này, nhớ rằng cơ hội được dành cho những người siêng năng.
Hai là, đầu tư viết CV (Curriculum vitae). Bản kể về toàn bộ quá trình hoạt
động của bản thân không được quá dài dòng, tuy nhiên phải chi tiết. Hãy kể tất cả
những kinh nghiệm và thành tích của mình vào CV, kể cả những kinh nghiệm và
thành tích mà bạn cho rằng không liên quan đến vị trí tuyển dụng hoặc đơn vị
tuyển dụng. Đừng tự lựa chọn nên kể hay không nên kể mà hãy để nhà tuyển dụng
xem xét và nhận định, có thể việc bạn từng tham gia chương trình tự nguyện sẽ
được cho rằng bạn là người có tinh thần tự giác và trách nhiệm, có thể các thành
tích đạt được trong phong trào thể thao sẽ được cho rằng bạn tràn đầy năng lượng
và nhiệt tình… Hãy tận dụng cơ hội này, cơ hội này không ai tranh giành với bạn,
chỉ là do bạn có biết cách tận dụng nó hay không.
Ba là, sẵn sàng làm công việc tạm thời. Công việc toàn thời gian, bán thời
gian hay thời vụ, công việc phù hợp hay không phù hợp với kiến thức chuyên môn,
kể cả công việc bản thân mình yêu thích hay không thì bạn không nhất thiết phải
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cân nhắc lựa chọn. Bởi tại thời điểm này, mọi công việc đều nhằm mục đích tiếp
xúc các môi trường làm việc khác nhau, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, thực hành
kỹ năng ứng xử và giải quyết tình huống… Trường đời rộng lớn hơn trường học,
học hỏi được nhiều hơn. Hãy xem đây là những khóa huấn luyện chẳng những
miễn phí mà còn có thu nhập và thu thập, thu thập những kiến thức mà không
trường lớp nào dạy cho bạn. Hơn nữa, đâu đó bạn có thể tạo dựng được các mối
quan hệ là cầu nối đưa bạn đến với công việc chính thức, hay chỉ đơn giản là một
lời khuyên định hướng tới được công việc tương lai. Hãy tin rằng cũng có lúc cơ
hội tìm đến với bạn và rất tình cờ.
Bốn là, không nên tự tôn hay tự ti. Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, bạn
không nên tự cao tự đại, thể hiện bản thân bằng cách khoe khoang kiến thức hay
chê bai công việc hoặc đòi hỏi lương bổng và cố tìm một vị trí phải xứng tầm với
mình. Đừng ảo tưởng, có thể bạn đã bỏ qua một số cơ hội đấy! Ngược lại, bạn
cũng không nên mặc cảm với tấm bằng loại khá, không dám nộp đơn xin việc vào
vị trí mà bạn mong mỏi. Đừng từ bỏ ước mơ, có thể bạn đã không nắm bắt một số
cơ hội đấy!. Đừng lãng phí thời gian cho sự tự tôn hay tự ti! Thay vì vậy, hãy tìm
hiểu thật chắc chắn nội dung công việc của vị trí tuyển dụng, lập bảng so sánh với
năng lực hiện tại của mình và năng lực dự kiến trong tương lai gần sau khi được
đào tạo hoặc huấn luyện ngắn hạn, bạn sẽ nhận ra mình nên lựa chọn vị trí đó hay
không. Thái độ tự tôn hay tự ti đều là thái quá, không biết tự đánh giá bản thân thì
không thể lựa chọn vị trí tuyển dụng phù hợp với bản thân. Nhận ra giá trị thực của
bản thân, biết mình và tự tin chính mình tạo nên bản lĩnh và thậm chí cá tính. Và
đây chính là cơ hội tự thân, chỉ vì không biết mình mà tự đánh mất cơ hội của
chính mình thì quả thật rất đáng tiếc.
Năm là, không nên nói dối. Không nên nói dối về năng lực, kinh nghiệm,
mục đích tìm việc, hoàn cảnh cá nhân hay gia đình… Bạn nên nhớ đây là điều
tuyệt đối cấm kỵ trong quá trình tìm việc ngay từ giai đoạn CV cho đến cả giai
đoạn phỏng vấn trực tiếp. CV là đối diện với bản thân, phỏng vấn là đối diện với
nhà tuyển dụng mà không thành thật với bản thân thì không thể trung thực với
người khác. “Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, sự thật sẽ được phơi bày
không sớm thì muộn. Nói dối làm hỏng nhân cách, làm mất uy tín và trước mắt bạn
không có cơ hội việc làm cho lần này và khó có cơ hội cho lần sau.
Sáu là, không nên nản lòng. Sơ suất, rủi ro và do đó thất bại là điều hoàn
toàn có thể xảy ra ở bất kỳ hoàn cảnh nào trong bất kỳ thời điểm nào trên đường
đua tìm việc. Không nên bỏ cuộc, chẳng qua cơ hội đang thử thách bạn xem bạn có
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phải là người xứng đáng được nhận cơ hội không. Hãy chứng tỏ bạn xứng đáng!
Một cách tốt nhất là tiếp xúc lần nữa trực tiếp với nhà tuyển dụng để biết chính xác
nguyên nhân. Một mặt, qua đó bạn rút kinh nghiệm cho lần tuyển dụng khác ở nơi
khác; mặt khác chắc chắn nhà tuyển dụng không tuyển dụng bạn nhưng khá ấn
tượng về thái độ chịu tiếp thu chịu rút kinh nghiệm của bạn và có thể gợi ý cho bạn
cơ hội khác đâu đó. “Thất bại là mẹ của thành công”.
Ở ngưỡng cửa vào đời, bắt đầu bằng tìm việc, bạn sẽ cần nhiều hơn nữa
những lời khuyên cho từng bước đi, từng chặng đường trong cuộc đời này. Thầy
Cô như những người bạn đi trước đã đi qua thách thức này. Hãy lắng nghe và suy
ngẫm! Hãy cứ đi và bạn sẽ đến.

3

