
 
  

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TẠO HỒ SƠ 

CareerBuilder cung cấp 03 cách tạo hồ sơ trên CareerBuilder bao gồm: Hồ 

sơ đính kèm, Hồ sơ theo mẫu CareerBuilder và Hồ sơ từ công cụ hỗ trợ tạo CV 

miễn phí – CVHay như sau:  

 

1. Tạo hồ sơ từ công cụ CVHAY: 

Bước 1: Đăng nhập vào đường link http://www.cvhay.vn/  

Bước 2: Chọn CV HAY 

Bước 3: Tạo CV Ngay sau đó chọn mẫu CV mà bạn thấy phù hợp, rồi nhấn 

Tiếp Tục để bắt đầu tạo nội dung và Lưu lại  

 

 

2. Tạo Hồ Sơ CareerBuilder 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản 

Bước 2: Chọn Quản lý hồ sơ để tạo hồ sơ theo mẫu hồ sơ CareerBuilder 

Bước 3: Chọn Chỉnh sửa hồ sơ để bắt đầu tạo nội dung hồ sơ 

http://www.cvhay.vn/


 
  

 

 

 

3. Hồ sơ đính kèm 

Bước 1: Bạn cần tạo trước hồ sơ trên file word và đảm bảo rằng file hồ sơ 

thuộc: định dạng .doc, .docx, .pdf và dung lượng không vượt quá 3MB 

Bước 2: Tải hồ sơ từ máy tính lên theo hướng dẫn 

a. Đăng nhập tài khoản;  

b. Chọn Quản lý hồ sơ/ Chọn phần tạo Hồ Sơ Đính Kèm 

c. Chọn Tạo Hồ Sơ Ngày!;  



 
  

 

 

d. Chọn file hồ sơ từ máy tính cá nhân và hoàn thành mục thông tin yêu 

cầu của hệ thống - mục dấu (*). Sau đó nhấn Lưu và Hoàn Tất Hồ Sơ 

e. Chọn Cho phép tìm kiếm hồ sơ để Nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy 

hồ sơ của bạn.  



 
  

 

 

 

Sau khi tạo xong và hoàn tất hồ sơ, bạn có thể kích hoạt nút Cho Phép Tìm 

Kiếm để hồ sơ được hiển thị trên website, gia tăng cơ hội tìm được công việc phù 

hợp. 

 

Mọi thắc mắc cần tư vấn và hỗ trợ trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 

email support@careerbuilder.vn hoặc số máy: 028.3822.6060 – Ext: 260. 

 

mailto:support@careerbuilder.vn

