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Những kĩ năng hàng đầu mà bạn nên có trong

CV ĐẦU TIÊN của mình

❑ Trường Đại học và Bằng cấp: điểm tổng kết và thời gian học

❑ Các công việc thực tập đã làm: đây sẽ là minh chứng tốt về sở thích nghề

nghiệp của bạn

❑ Kỹ năng ngôn ngữ

❑ Kinh nghiệm quốc tế: kinh nghiệm học tập hoặc làm việc

❑ Các sở thích cá nhân, tương tác xã hội và thể thao

Đừng lo lắng, chúng tôi biết rằng bạn không có kinh nghiệm, vậy nên đừng

“thổi phồng” hồ sơ cá nhân của bạn



Tại sao lại lựa chọn du học: Quan điểm

của các Headhunter 

❑ 79% các Nhà lãnh đạo tìm kiếm nhân tài thường đánh giá tích cực các ứng 

viên đã từng du học vì

sự năng động, kiến thức, tư duy mạo hiểm…

❑ Tiếng Anh lưu loát là yếu tố BẮT BUỘC với các công ty đa quốc gia

tham gia các Chương trình Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh

❑ Thích nghi văn hóa nằm trong top 3 yêu cầu tuyển dụng xuyên suốt các 

lĩnh vực

thích nghi với các nền văn hóa mới là kĩ năng bạn sẽ phát triển

❑ Lương sẽ cao hơn 30% khi kí hợp đồng đầu

với những Việt Kiều có kinh nghiệm thì các công ty địa phương trả

lương cao gấp 3-4 lần



Gía trị gia tăng của Hệ thống Giáo dục Ý

❑ Các chương đào tạo được thiết kế phù hợp với nhu cầu của

Ngành/Business

❑ Ngành học đa dạng xuất sắc: Thời trang, Ẩm thực, Nội thất, Công nghệ

cao, Kỹ thuật, Y sinh,  Công nghệ Nông nghiệp…

❑ Tư duy giải quyết vấn đề

❑ Kỹ năng giao tiếp và hoạt động xã hội

❑ Cơ hội thực tập tại các Công ty đa quốc gia hàng đầu của Ý để bắt đầu CV 

của bạn




