Noi công nhân và chủ nhân với nhau.

Khai S¿ - Hoåch ñÎnh NghŠ NghiŒp

Getting Started - Career Planning

Tìm viŒc không phäi là ÇiŠu dÍ dàng. Dù quš vÎ là ngÜ©i m§i trên
thÎ trÜ©ng lao Ç¶ng hay có kinh nghiŒm tìm viŒc thì vÅn cÀn giúp
xác ÇÎnh phäi Çi hÜ§ng nào Ç‹ Çåt ÇÜ®c møc tiêu viŒc làm. Quš vÎ
quan tâm Ç‰n loåi nghŠ nghiŒp nào? Quš vÎ tìm viŒc trong cùng
lãnh v¿c hay d¿ ÇÎnh Ç°i nghŠ?
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 phác thäo m¶t sÓ bÜ§c t°ng
quát giúp giäi quy‰t nh»ng l¿a ch†n tìm viŒc và tåo ra chÜÖng
trình nghŠ nghiŒp riêng thành công tØ vÃn ÇŠ luôn có Ç¶ng l¿c thúc
ÇÄy Ç‰n Çánh giá møc tiêu nghŠ nghiŒp.

Có ñ¶ng L¿c Thúc ñÄy
Låc quan là m¶t trong nh»ng ÇiŠu kiŒn tiên quy‰t quan tr†ng nhÃt
2Ç‹ tìm viŒc thành công. Tuy vÆy, gi» ÇÜ®c thái Ç¶ vui vÈ có th‹
khó th¿c hiŒn vào th©i Çi‹m chuy‹n ti‰p. R©i bÕ viŒc làm - dù t¿
nguyŒn hay không - cÛng là m¶t bÜ§c quan tr†ng. Sau Çây là m¶t
vài g®i š giúp quš vÎ ÇÓi phó v§i thay Ç°i này và luôn có Ç¶ng l¿c
thúc ÇÄy.

Gi» v»ng hình tÜ®ng bän thân - BÎ tØ chÓi viŒc làm là ÇiŠu rÃt

khó không Ç‹ bøng. Tuy vÆy, quš vÎ nên nh§ r¢ng viŒc sa thäi và
thuê mÜ§n d¿a trên nhiŠu y‰u tÓ có th‹ ch£ng liên quan gì Ç‰n cá
nhân mình. Nên chÓng låi š muÓn n°i giÆn v§i chính mình và cÓ
g¡ng ÇØng ray rÙt v§i nh»ng kinh nghiŒm buÒn Çã qua. Hãy ÇŠn
Çáp hoåt Ç¶ng tìm viŒc tích c¿c và cho chính mình ÇiŠu gì Çó Ç‹
nh¡m Ç‰n.

suÓt 40 gi© m‡i tuÀn, vì vÆy quš vÎ nên xem Çó nhÜ công viŒc
toàn nhiŒm.

Chæm lo sÙc khÕe cûa mình - Dùng th¿c phÄm b° dÜ«ng và
tÆp th‹ døc së giúp tinh thÀn quš vÎ khÕe hÖn và tåo nguÒn tài
nguyên giäi quy‰t h»u hiŒu vÃn ÇŠ tìm viŒc.

Xem låi k‰ hoåch chi tiêu - Quš vÎ ki‹m soát m†i viŒc dÍ hÖn
n‰u bi‰t mình thÆt s¿ cÀn bao nhiêu tiŠn Ç‹ xoay sôû Çû sÓng.
Nên xem låi nh»ng chi tiêu cûa mình và nghï xem cÀn phäi làm
gì Ç‹ giäm b§t. N‰u cÀn quš vÎ có th‹ tìm h‡ tr® thanh toán hóa
ÇÖn. Nên tìm Ç‰n các h¶i thäo quän lš k‰ hoåch chi tiêu ho¥c
dÎch vø tham vÃn tåi ÇÎa phÜÖng.

Nh§ kÏ nh»ng thuÆn l®i khi Çi làm - Nh§ låi lš do tåi sao Çi
làm là ÇiŠu thúc ÇÄy quš vÎ nhanh chóng tìm viŒc m§i. Khi
hoåch ÇÎnh tìm viŒc, liŒt kê nh»ng quyŠn l®i có ÇÜ®c m¶t khi
thành công nhÜ l®i tÙc và quyŠn l®i có ÇÜ®c, ÇÜ®c söû døng kÏ
næng cûa quš vÎ; lòng tin và cÖ h¶i g¥p g« ÇÒng nghiŒp m§i.

“T¿” ñánh Giá NghŠ NghiŒp cûa Mình
Nh»ng ngÜ©i thÃt nghiŒp thÜ©ng khai s¿ Ç†c lÜ§t qua các quäng
cáo cÀn ngÜ©i và vi‰t låi resume mà không tåm dØng Ç‹ lÜ®ng
ÇÎnh ÇiŠu mình thÆt s¿ muÓn trong viŒc làm k‰ ti‰p. Quš vÎ quan
tâm Ç‰n ÇiŠu chi? Môi trÜ©ng làm viŒc lš töôûng cho quš vÎ là
gì? Quš vÎ có nh»ng kÏ næng nào? Nh»ng câu hÕi này chÌ ÇÜ®c
giäi Çáp khi t¿ thân Çánh giá nh¢m Çåt ÇÜ®c møc tiêu viŒc làm.

Ti‰p xúc v§i ngÜ©i khác - ñØng t¿ cách ly bän thân. N‰u Çang

Nhu CÀu và QuyŠn L®i - Xác ÇÎnh nh»ng sôû thích cá nhân và

Hãy s¡p x‰p/bÓ trí th©i gian - Nên s¡p x‰p các hoåt Ç¶ng hàng

v§i viŒc gi» trÈ thì có th‹ quš vÎ mong muÓn có viŒc làm v§i
th©i bi‹u linh Ç¶ng và Çi låi ít.

g¥p khó khæn vì mÃt viŒc làm, quš vÎ nên nói v§i gia Çình, bån
h»u, tham vÃn viên viŒc làm ho¥c bån ÇÒng Ç£ng. ChuyŒn trò là
ÇiŠu rÃt quan tr†ng vào th©i Çi‹m này.

ngày và hàng tuÀn nhÜ m¶t phÀn chÜÖng trình tìm viŒc. Theo Çúng
th©i bi‹u Ç‹ khÕi bÕ quên nh»ng ÇiŠu quan tr†ng ho¥c lãng phí
th©i gi© t¿ hÕi mình cÀn làm gì n»a. Tìm viŒc làm tÓt là quy‰t tâm
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ÇiŠu quš vÎ cÀn tØ công viŒc. Hãy t¿ hÕi môi trÜ©ng làm viŒc lš
töôûng cûa mình có nh»ng ÇiŠu kiŒn gì, ch£ng hån nhÜ th©i bi‹u,
phÜÖng tiŒn Çi làm và lÜÖng b°ng. Thí dø: n‰u Çang có r¡c rÓi

Tiêu ChuÄn ViŒc Làm - HiŒu quä làm viŒc tr¿c ti‰p liên quan
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Ç‰n môi trÜ©ng làm viŒc. Do Çó nên cân nh¡c xem loåi tiêu
chuÄn viŒc làm nào là quan tr†ng ÇÓi v§i mình. Quš vÎ có xu
hÜ§ng làm viŒc m¶t mình hay v§i ngÜ©i khác? Quš vÎ khao
khát ÇÜ®c thöû thách hay muÓn s¿ lÆp Çi lÆp låi trong công
viŒc? ViŒc “thích h®p” v§i hãng là ÇiŠu thi‰t y‰u cho hiŒu quä
và hånh phúc làm viŒc.
KÏ Næng - Lë dï nhiên là nên chú tr†ng vào kinh nghiŒm riêng
thâu thÆp ÇÜ®c tØ viŒc làm trÜ§c Çó. Tuy vÆy, cÛng nên nh§ h‰t
m†i kÏ næng và thành tích cûa mình, k‹ cä nh»ng gì có tØ hoåt
Ç¶ng khác nhÜ th¿c tÆp n¶i trú, công viŒc thiŒn nguyŒn hay thú
vui riêng. Có nhiŠu khä næng không Ç¥c trÜng cho riêng m¶t
công viŒc nào mà áp døng cho rÃt nhiŠu hoàn cänh khác nhau.
Thí dø: ngÜ©i quän lš gia h¶ giÕi së có kÏ næng quän lš và t°
chÙc, ngay cä khi không h†c ÇÜ®c kÏ næng này tåi nÖi làm viŒc.

➜ mÙc lÜÖng khai Çi‹m, khoäng lÜÖng b°ng và quyŠn l®i;
➜ gi© làm viŒc; công cø, vÆt liŒu hay máy móc söû døng;
➜ bÆc ÇÎa vÎ; và

➜ nh»ng nghŠ nghiŒp khác có liên quan.

Quy‰t Tâm

Hoåch ÇÎnh tìm viŒc còn quan tr†ng hÖn so v§i khi göûi
trang ÇÀu thÜ ho¥c ÇiŠn ÇÖn xin viŒc. CÀn phäi hoåch ÇÎnh,
tìm ki‰m và quy‰t tâm. 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.
Và cÛng có các h¶i thäo nh¢m cung cÃp cho quš vÎ thêm
nhiŠu thông tin vŠ viŒc hoåch ÇÎnh nghŠ nghiŒp.

Tìm Hi‹u ThÎ TrÜ©ng ViŒc Làm

Khi Çã cân nh¡c nh»ng nhu cÀu viŒc làm, ÇiŠu quan tr†ng là
lÜ®ng ÇÎnh nhu cÀu cûa các hãng ÇÎa phÜÖng. NghŠ nào Çang
phát tri‹n månh? Toàn cänh nghŠ này trong c¶ng ÇÒng cûa quš
vÎ ra sao? Dång viŒc làm nào phù h®p v§i ÇiŠu quš vÎ quan
tâm? Sau Çây là m¶t vài g®i š tìm lãnh v¿c thích h®p v§i hÒ sÖ
cá nhân cûa quš vÎ.
➜ Tìm nh»ng ngÜ©i làm viŒc trong lãnh v¿c mình quan tâm và

Çàm Çåo v§i h.

➜ ñ‰n thÜ viŒn ÇÎa phÜÖng, Trung Tâm NghŠ NghiŒp hay

trÜ©ng chuyên nghiŒp Ç‹ xem nh»ng Ãn phÄm có thông tin
sÖ lÜ®c vŠ kÏ nghŒ, nghŠ nghiŒp và lÜÖng b°ng.

➜ Vi‰t thÜ cho các hiŒp h¶i chuyên môn Ç‹ bi‰t thêm thông tin

vŠ l¿a ch†n viŒc làm.

➜ ñ‰n vi‰ng các hãng ÇÎa phÜÖng.

➜ Tìm viŒc làm khi‰m nhiŒm liên quan ho¥c h†c viŒc không

cÀn trä công.

Ngoài nÖi cÀn tìm, cÛng còn phäi xem cÀn tìm dång thông tin gì
khi tìm hi‹u viŒc làm. Hãy tìm nh»ng s¿ kiŒn sau Çây:
➜ Mô tä ng¡n g†n vŠ nghŠ nghiŒp, k‹ cä công viŒc thÜ©ng

nhÆt;

➜ yêu cÀu h†c vÃn hay huÃn nghŒ;

➜ yêu cÀu vŠ kÏ næng ho¥c ÇiŠu quan tâm;

Cho các khi‰m thính, g‰i d‰ch v‰ chuy‰n ti‰p (Relay Services) 1-800-439-0183 ho‰c 711.
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