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SƠ YẾU LÝ LỊCH 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Gợi ý: Cung cấp đầy đủ thông tin như 

➢ Họ tên: 

➢ Địa chỉ  

➢ Số điện thoại 

➢ Email 

➢ Facebook 

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP 

➢ Mong muốn trở thành 1 kỹ sư với tay nghề cao đóng góp trí lực cho công ty 

➢ Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm xử lý công việc nhanh chóng hiệu quả đem lại thành 

tích trong công việc 

➢ Phát huy hết khả năng, kỹ năng của bản thân đóng góp cho công ty 

➢ Được gắn bó lâu dài với công ty trong suốt quá trình phát triển 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

Gợi ý: Liệt kê tất cả các trường bạn đã từng học từ ĐH tới giờ 

➢ Chuyên ngành: Kỹ Thuật Xây Dựng 2012 - 2018 

➢ Đại học Kiến Trúc TP.HCM 

➢ (Xây dựng Dân Dụng và Công Nghiệp) 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

Gợi ý: Liệt kê, mô tả các công việc bạn đã từng làm 

Thực tập - Cộng tác viên 3/2017 - 10/2017 

➢ Triển Khai bản vẽ kết cấu. 
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➢ Giám sát hiện trường 

KỸ NĂNG 

Gợi ý: Liệt kê danh sách kỹ năng của bạn 

➢ PHP     

➢ HTML     

➢ CSS     

CHỨNG CHỈ 

Gợi ý: Các chứng chỉ bạn đã đạt được 

➢ Chứng nhận hoàn thành khóa vệ sinh an toàn lao động (safety care cấp) 

HOẠT ĐỘNG 

Gợi ý: Các hoạt động bạn đã từng tham gia 

1. Đoàn Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM 2013 - 2015 

➢ Tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi niên khóa 2013-2014  

➢ Tham gia các hoạt động ngoại khóa của đoàn trường. 

➢ Tham gia các cuộc thi học thuật của trường tổ chức 

GIẢI THƯỞNG 

Gợi ý: Thành tích và giải thưởng đã từng đạt được 

➢ Giải nhất tin học văn phòng 2017 

SỞ THÍCH 

Gợi ý: Một số sở thích cá nhân 

➢ Thích xem phim, chơi thể thao đặc biệt là đá bóng . 
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