HƯỚNG DẪN CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO NGƯỜI TÌM VIỆC
1.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN



Click vào menu “Đăng ký tài khoản” bên phải website, tiếp theo chọ biểu tượng “Người Tìm
việc”, sau đó bạn chỉ cần điền đầy đủ những thông tin cần thiết vào các mục theo yêu cầu.



Sau khi đăng ký xong 1 email yêu cầu kích hoạt tài khoản sễ được gửi vào mail của bạn



Bấm vào “Kích hoạt tài khoản”, tài khoản của bạn đã sẵn sằng để đăng nhập và sử dụng các tiện
ích trên 1001vieclam.com

2.

3.

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN


Click vào menu “Đăng nhập” bên phải website



Nhập thông tin đăng nhập: Email và mật khẩu đã đăng ký



Đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị trang quản trị thông tin người tìm việc.

TẠO HỒ SƠ XIN VIỆC


Click vào icon “Hồ sơ xin việc”



Để tạo một hồ sơ, điền đầy đủ các thông tin theo từng hướng dẫn (Các thông tin trong hồ sơ xin
việc của bạn sẽ được các Nhà tuyển dụng sử dụng để sang lọc hồ sơ, giúp cho việc ra quyết định lựa
chọ ứng viên của họ. Vì vậy, bạn nên điền đầy đủ các thông tin để tăng thêm cơ hội được các nhà
tuyển dụng chú ý).

4. TÌM VIỆC


Sau khi tạo hồ sơ xong bạn quay lại trang chủ của 1001vieclam.com và bắt đầu tìm kiếm công việc
phù hợp với bạn được đăng trên website



Sau khi đã lựa chọn được công việc phù hợp bạn chỉ cẩn Click vào icon “Ứng tuyển ngay” sau đó
bộ hồ sơ của bạn sẽ được gửi trực tiếp email của Nhà tuyển dụng.



Việc tìm kiếm và ứng tuyển vào những vị trí công việc bạn mong muốn đã hoàn tất.
Chúc bạn sớm tìm được công việc thích hợp!

Mọi thông tin cần tư vấn thêm hãy gọi (+84 8) 6294 1251 - 6294 1341 (Hot line: 0908 311 660) hoặc chat trực
tiếp trên website 1001vieclam.com để được tư vấn miễn phí kịp thời.

