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Landing the Job You Want –Networking

Quš VÎ Có Bi‰t ...
... chÌ m¶t sÓ viŒc làm gi§i hån ÇÜ®c
Çæng báo tåi ÇÎa phÜÖng và chÌ m¶t sÓ
ít ngÜ©i có viŒc làm nh© Çáp låi tin
Çæng báo này?
... phÀn l§n nh»ng ngÜ©i tìm viŒc Ç° xô
theo quäng bá cÀn ngÜ©i nhÜ vÆy và làm
tæng thêm cånh tranh ÇÓi v§i sÓ lÜ®ng
viŒc làm có hån?
... gÀn 60 phÀn træm sÓ ngÜ©i tìm viêc
có ÇÜ®c viŒc làm m§i nh© s¿ giúp Ç« cûa
bån h»u, ngÜ©i trong gia Çình ho¥c
ngÜ©i quen?
Thi‰t lÆp mÓi quen bi‰t. Cæn cÙ theo
thÓng kê bên trên, Çó là m¶t trong
nh»ng cách tìm viŒc h»u hiŒu nhÃt.
NhÜng cách này Çòi hÕi ÇiŠu gì? Và sº
døng nhÜ th‰ nào Ç‹ tìm viŒc làm khác?
ñó là m¶t vài câu hÕi quš vÎ phäi giäi
Çáp khi ti‰n bÜ§c trên quãng ÇÜ©ng tìm
viŒc låi. T© thông tin này giúp nh»ng
g®i š dùng bi‰n Ç°i mÓi quen bi‰t thành
b¶ phÆn chánh trong chÜÖng trình nghŠ
nghiŒp cûa quš vÎ, tØ viŒc hi‹u rõ ÇÎnh
nghïa Ç‰n nhÆn ra vai trò cûa mÓi quen
bi‰t trong khi tìm viŒc.

ñÀu mÓi ti‰p xúc tÓt là bÃt cÙ ngÜ©i nào
có th‹:
➜ ÇŠ nghÎ viŒc làm cho quš vÎ
➜ cho bi‰t có viŒc cÀn ngÜ©i
➜ gi§i thiŒu Ç‰n ngÜ©i khác có th‹ lÃy hËn

phÕng vÃn ho¥c Ç†c
resume (ti‹u sº viŒc làm) cûa quš vÎ
➜ cho bi‰t tên ngÜ©i có th‹ th¿c hiŒn bÃt

cÙ ÇiŠu nào bên trên

Tåo MÓi Quen Bi‰t cho Mình
Tåo hŒ thÓng nh»ng ÇÀu mÓi ti‰p xúc là
ÇiŠu thi‰t y‰u Ç‹ thành công trong chÜÖng
trình nghŠ nghiŒp. VÆy cÀn khªi s¿ tØ Çâu?
Nên b¡t ÇÀu tØ viŒc phát tri‹n nh»ng quen
bi‰t hiŒn có - nh»ng ngÜ©i quš vÎ Çã bi‰t
- và liên låc v§i m¶t vài ngÜ©i trong sÓ
Çó. Thêm vào bÃt cÙ ai do h† gi§i thiŒu
khi ti‰p tøc thæm hÕi, cÛng nhÜ m¶t vài
ngÜ©i nh¡c Ç‰n dÜ§i Çây:
➜ ÇÒng nghiŒp
➜ bån h†c, nam/n» h¶i viên h¶i h†c sinh

sinh viên

Mª R¶ng Quan HŒ ...

➜ c¿u chû nhân

ñó là ÇÎnh nghïa chánh cûa thi‰t lÆp
mÓi quen bi‰t. NhÜng ai là ÇÀu mÓi ti‰p
xúc? Thông thÜ©ng Çó là nh»ng ngÜ©i có
th‹ hÜ§ng dÅn tìm viŒc. Ch¡c h£n quš vÎ
bi‰t rÃt nhiŠu ngÜ©i có th‹ nhÆn rõ cÖ
h¶i viêc làm tÜÖng lai cho mình. H† có
th‹ bi‰t nhiŠu dång nghŠ nghiŒp và kÏ
nghŒ khác nhau Ç‹ tìm viŒc, ho¥c có th‹
gi§i thiŒu quš vÎ v§i ngÜ©i quen, nh»ng
ngÜ©i bi‰t ÇÜ®c nhiŠu cÖ h¶i khác.

➜ ÇÒng nghiŒp cÛ
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➜ ngÜ©i thân và hàng xóm
➜ bác sï, nha sï
➜ gi§i linh møc
➜ h¶i viên phân khoa
➜ doanh gia ÇÎa phÜÖng, nh»ng ngÜ©i ti‰p

xúc v§i khách hàng
m‡i ngày (nghïa là nhân viên bäo
www.mass.gov/eolwd
hi‹m, làm tóc, dÜ®c sï,
chû ngân hàng, quän lš tiŒm)
➜ ngÜ©i phÕng vÃn tåi hãng quš vÎ bÎ tØ

Tìm ViŒc Làm Mong MuÓn - Thi‰t LÆp MÓi Quen
Bi‰t
Hãy xem Çó là Çi‹m m§i thêm vào hŒ
thÓng cûa mình và g¶p ngày càng nhiŠu
ngÜ©i có th‹ giúp tìm viŒc làm tÓt. Nên
nh§ gi» liên låc v§i h† nh¢m cho bi‰t
tình hình ti‰n tri‹n ra sao. Ngoài sÓ
ngÜ©i Çã k‹ ra, nh»ng nguÒn khác có th‹
h»u ích là:
➜ niên giám ÇiŒn thoåi thÜÖng måi
➜ các cÖ quan chánh phû
➜ tri‹n lãm và h¶i nghÎ thÜÖng måi
➜ các nhóm thiŒn nguyŒn
➜ lÎch doanh thÜÖng

ViŒc tåo hŒ thÓng cÀn có tính Ç¶c Çáo và
sáng tåo. ñØng v¶i Çánh giá sai bÃt cÙ
nguÒn nào, vì nÖi Çó có th‹ gi§i thiŒu
ho¥c hÜ§ng dÅn quš vÎ Ç‰n v§i viŒc làm.
Nên lÜu š Ç‰n m†i dång ngÜ©i mình ti‰p
xúc, không chÌ nh»ng ai cùng nghŠ ho¥c
Çã bi‰t rõ. Nh»ng ngÜ©i g¥p sÖ qua có
th‹ cho quš vÎ thông tin h»u ích. Vì
vÆy, lÀn k‰ ti‰p khi Ç‰n bác sï, hoåch
ÇÎnh ngày dùng b»a trÜa v§i bån h†c cÛ
ho¥c Ç‰n nhà bæng, nên mang theo vài bän
resume và thêm vào hŒ thÓng cûa mình vài
ÇÀu mÓi ti‰p xúc n»a!

Các cam k‰t

➜ danh møc nam sinh viên

HŒ thÓng quen bi‰t là ÇiŠu thi‰t y‰u Ç‹
tìm viŒc. Càng nhiŠu ngÜ©i bi‰t quš vÎ
Çang tìm viŒc thì càng s§m có viŒc làm.
VÆy hãy nâng cao cÖ h¶i ÇÜ®c thuê! Nên
phát tri‹n m¶t vài ÇÀu mÓi ti‰p xúc trên
ÇÜ©ng ti‰n bÜ§c và khám phá nh»ng chÌ
dÅn tìm viŒc không ÇÜ®c quäng bá. Job
Search Journal (NhÆt Kš Tìm ViŒc) và
nh»ng Ãn phÄm khác cûa MDCS có s¤n tåi
Trung Tâm NghŠ NghiŒp ñÀy ñû (MassHire
Career Center) này. Ngoài ra còn có hàng
loåt h¶i thäo nh¢m cung cÃp cho quš vÎ
thêm nhiŠu g®i š Ç‹ mª r¶ng mÓi quen
liên
bi‰t.

➜ h¶i th‹ thao
➜ các tåp chí chuyên môn
➜ phòng thÜÖng måi
➜ các câu låc b¶ và t° chÙc dân s¿,

nghïa là Rotary Club, Lion Club
➜ nh»ng trung tâm vŒc làm gÀn Çó
➜ báo chí ÇÎa phÜÖng
➜ bän tin tåi trÜ©ng cao Ç£ng và væn

phòng bÓ trí viŒc làm
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