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HƢỚNG DẪN TÌM HỒ SƠ ỨNG VIÊN 

Hỏi: Làm sao để tôi tìm kiếm và xem đƣợc thông tin liên hệ của ứng viên trên trang 
CareerBuilder.vn? 

Đầu tiên, Bạn cần có Tài khoản Nhà tuyển dụng và đã đăng ký sử dụng dịch vụ “Tìm Hồ Sơ 

Ứng Viên” tại CareerBuilder.vn. Vui lòng liên hệ với Bộ phận Kinh Doanh của chúng tôi để 
được tư vấn và hướng dẫn sử dụng dịch vụ. 

Cách 1: Tìm Nhanh 

Bƣớc 1: Tại trang dành cho Nhà Tuyển Dụng bạn click vào menu “Tìm Hồ Sơ” 

 

Bƣớc 2: Điền từ khóa, các tiêu chí mà bạn cần tìm kiếm và click vào nút  

 

Lưu ý đối với từ khóa: 

1. Để tìm chính xác quý khách vui lòng đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager".  

2. Tránh dùng những từ chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, cấp bậc, kinh nghiệm,… 

3.  Để có được kết quả chính xác hoặc gần với những gì mình cần tìm, bạn phải chọn từ khóa phù hợp và có liên quan với nội dung 

cần tìm, càng chính xác càng tốt. Từ khóa có thể là từ mà có thể xuất hiện trên CV bạn cần tìm. 

4.  Nhập từ ngắn gọn. CareerBuilder.vn tự động tìm các CV có tất cả các từ khoá bạn nhập vào và kết quả hiển thị sẽ được xếp theo 

thứ tự ưu tiên.  

- Những CV có tiêu đề trùng với từ khóa và có ngày cập nhật mới nhất sẽ xuất hiện bên trên 

- Kế đến là những CV có nội dung giống với từ khóa và có ngày cập nhật mới nhất 

- Tiếp theo là các CV có nội dung giống với từ khóa và sắp xếp theo thứ tự thời gian mới nhất giảm dần 

5.  CareerBuilder.vn tìm kiếm không phân biệt chữ hoa và thường. 

6.  Tìm theo các danh mục có sẵn: bạn có thể tìm thông tin theo các danh mục CareerBuilder.vn phân định sẵn tại 

http://careerbuilder.vn/vi/tim-ung-vien (Tìm kiếm nâng cao) 

7.  Tìm kiếm chính xác bằng cách kết hợp nhiều từ khóa mỗi từ khóa được đặt trong dấu nhấy kém “” và cách nhau bằng dấu phẩy, 

vì dụ “”accountant”,”APS” 

 

Cách 2: Tìm kiếm nâng cao 

Bƣớc 1: Tại khung tìm kiếm, click vào  

http://careerbuilder.vn/vi/tim-ung-vien
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Bƣớc 2:Thiết lập các tiêu chí tìm kiếm sau đó click vào nút  

 

Bƣớc 3: Lựa chọn Hồ sơ ứng viên để xem Hồ sơ (chưa hiển thị thông tin liên hệ) 

 

Bƣớc 4: Click vào nút  để xem thông tin liên hệ của ứng viên đó 

 

Bạn có thể: 
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Xem/Lưu vào thư mục: Lưu trữ toàn bộ thông tin Hồ sơ ứng viên này vào thư mục 

Giới thiệu hồ sơ này đến Email: giới thiệu/ chia sẻ đến email khác 

In: in toàn bộ thông tin Hồ sơ ứng viên 

Xuất file pdf: xuất toàn bộ thông tin Hồ sơ ứng viên để lưu trữ 


