
Ngày 25 tháng 4 năm 2019, 

 

THÔNG BÁO 

(Dành cho các bạn sinh viên năm thứ 3, thứ 4 Khoa Cơ khí về thực hành viết  RESUME) 

 

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên năm thứ 3, thứ 4 chuẩn bị hành trang vào 

đời bằng cách chuẩn bị hồ sơ xin việc tốt nhất từ cách thức viết lý lịch cá nhân đến kỹ 

năng trả lời phỏng vấn cho các công ty đa quốc gia tại Việt Nam và toàn cầu. Một nhóm 

kỹ sư và giáo sư từ Mỹ về sẽ tổ chức 1 buổi workshop về cách thức viết lý lịch cá nhân 

(resume) bằng tiếng Anh cho các sinh viên sắp ra truờng dự kiến diễn ra vào trung tuần 

tháng 8/2019. 
 

Để buổi Hội thảo diễn ra tốt đẹp, Giáo sư và các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm 

làm việc tại các công ty đa quốc gia cần biết cụ thể khả năng và ưu khuyết điểm của các 

bạn sinh viên trong việc trình bày lý lịch cá nhân bằng tiếng Anh. Đây là cơ hội để các 

bạn được Ban Giảng huấn nước ngoài: 

1. Giúp các bạn sinh viên sửa chữa Resume thật hoàn chỉnh và  sẽ gửi lại cho các 

bạn bản Resume đạt chuẩn. 

2. Dùng các bản Resume để làm ví dụ cho buổi workshop (thông tin tên và chi 

tiết cá nhân của các bạn được bảo mật). 

 

 Các bạn sinh viên năm thứ 3, 4 thực sự quan tâm và mong muốn chuẩn bị tốt cho 

tương lại xin vui lòng gửi Resume  với tiêu đề: “ RESUME SV CKBK – HỌ TÊN”  về 

địa chỉ email: hung@tamu.edu trước ngày 15/5/2019 

 

Trân trọng. 

 

Nguyễn Hùng, PhD 
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