


Học	cách	quản	trị	nghề	nghiệp
Phần	 đông	mọi	 người	 đến	 với	 nghề	 rất	 ngẫu	 nhiên,	 vì	 vậy	 khả	 năng	 thành

công	 hay	 thất	 bại	 là	 ngang	 nhau.	Ngược	 lại,	 nếu	 bạn	 biết	 cách	 quản	 trị	 nghề
nghiệp,	 bạn	 sẽ	 kiểm	 soát	 được	 việc	 mình	 làm,	 phấn	 đấu	 thăng	 tiến,	 khởi	 sự
doanh	nghiệp	riêng	hay	làm	thêm	nghề	khác.

Tôi	đã	có	hơn	10	năm	kinh	nghiệm	 tư	vấn	cho	 rất	nhiều	người	 thuộc	nhiều
thành	 phần	 khác	 nhau	 ở	 khắp	 nơi	 trên	 thế	 giới	 về	 công	 việc	 và	 nghề	 nghiệp.
Nhiều	người	có	kinh	nghiệm	làm	việc	nhiều	năm,	nhiều	người	chỉ	mới	vào	nghề.
Nhưng	bất	chấp	tuổi	tác,	nguồn	gốc	xuất	thân	hay	những	thành	công	trước	đó,
vấn	đề	đa	số	mọi	người	hay	gặp	phải	đều	là	bối	rối	khi	phải	quyết	định	việc	làm
hay	nghề	nghiệp	tương	lai.	Vấn	đề	thường	là	do	chưa	dành	đủ	thời	gian	suy	nghĩ
chọn	nghề	phù	hợp,	chưa	xác	định	được	mục	tiêu	trước	mắt,	mục	tiêu	lâu	dài	và
chưa	biết	cách	thực	hiện	mục	tiêu	để	thành	công.

Có	người	dù	rất	thành	công	cũng	chưa	biết	hết	những	bí	quyết	nghề	nghiệp.
Tôi	cũng	từng	giống	như	họ.	Tôi	đã	phải	tự	suy	nghĩ	để	tìm	những	bí	quyết	của
riêng	mình.	Nhưng	 bạn	 thì	 khác,	 bạn	 sẽ	 tìm	được	 50	bí	quyết	 để	 thành	 công
trong	cuốn	sách	này.

Các	bí	quyết	được	trình	bày	qua	7	chương	để	tiện	theo	dõi	như	sau:
	

Tự	chủ.	Khuyên	bạn	nên	tĩnh	tâm	vài	phút	xem	xét	lại	chính	mình	và	xác
định	điều	gì	là	quan	trọng	nhất	trong	cuộc	sống.
Dám	mơ	ước.	Cách	đặt	mục	 tiêu	phù	hợp	với	khát	vọng	và	ước	mơ	của
bạn.
Tiềm	năng.	Bí	quyết	giúp	bạn	nỗ	lực	và	có	được	sự	thăng	tiến	trong	công
việc.
Tự	tiếp	thị	bản	thân.	Cách	làm	mọi	người	trong	nghề	biết	đến	bạn	và	đạt
được	mơ	ước.
Giữ	thăng	bằng.	Giúp	bạn	biết	cách	vượt	qua	căng	thẳng.
Đổi	nghề.	Cho	bạn	những	gợi	ý	để	đổi	nghề	thành	công.
Kinh	doanh	độc	 lập.	Yếu	 tố	mang	 lại	 thành	 công	 khi	 quyết	 định	 đổi	 từ
công	việc	làm	thuê	sang	thành	lập	doanh	nghiệp	riêng.

Nếu	bạn	theo	đúng	những	bí	quyết	trong	7	chương	này,	bạn	sẽ	biết	cách	quản
trị	nghề	nghiệp	để	có	được	thành	công.



Một	 kế	 hoạch	 nghề	 nghiệp	 hợp	 lý	 giúp	 bạn	 có	 một	 sự	 nghiệp	 được
quản	trị	tốt	suốt	đời.



Tự	chủ
Việc	đầu	tiên	của	quản	trị	nghề	nghiệp	là	nhận	biết	chính	mình.	Đọc	chương

1,	bạn	sẽ	xác	định	được	không	chỉ	sở	trường	mà	còn	cả	động	cơ	nghề	nghiệp	của
bản	 thân.	Biết	 chính	xác	khả	năng	 của	mình	 là	điều	 rất	 quan	 trọng	khi	 đặt	 kế
hoạch	cho	những	giai	đoạn	sau.

1.1	Dám	nghĩ,	dám	làm
Bạn	chủ	động	chọn	nghề	hay	để	mọi	việc	tự	đến	với	mình?

Trước	đây	cứ	tốt	nghiệp	đại	học	hay	trung	học	xong	là	coi	như	sẽ	có	việc	làm
ổn	định	cả	đời.	Nhưng	hiện	nay,	thế	giới	đang	thay	đổi	rất	nhanh	và	không	có	gì
bảo	đảm	rằng	bạn	sẽ	có	việc	làm	suốt	đời,	cũng	chẳng	có	gì	bảo	đảm	là	công	ty
bạn	đang	làm	sẽ	tiếp	tục	hoạt	động,	hay	ngành	nghề	bạn	đang	làm	sẽ	còn	tồn	tại
trong	thập	niên	sau.	Trong	thế	giới	vạn	biến	đó,	để	thành	công	bạn	phải	tự	chủ
thay	đổi	theo	nó.

Giới	doanh	nhân	thường	tự	tạo	tiền	đồ	(tức	là	may	mắn	và	tiền	bạc).	Họ	không
chờ	tiền	đồ	tự	đến,	mà	tự	tạo	theo	ý	mình.	Điều	này	được	diễn	tả	bằng	phương
trình:

Nguyên	nhân	→	kết	quả.
	

Bạn	ở	phía	nào	trong	phương	trình	nguyên	nhân	→	kết	quả	trên?	Bạn
là	người	chủ	động	tạo	ra	tình	huống	của	mình	hiện	nay	hay	người	khác	đã
làm	điều	đó	giúp	bạn?	Bạn	có	dám	tự	mình	chịu	trách	nhiệm	về	sự	nghiệp
của	mình	hay	bạn	chỉ	thụ	động	chờ	thời?
Hãy	quyết	định	cho	chính	bạn.	Dùng	phương	 trình	nguyên	nhân	→	kết
quả	như	một	lời	nhắc	nhở	rằng	bạn	phải	chịu	trách	nhiệm	cho	những	quyết
định	nghề	nghiệp	của	bạn.

Dám	 làm,	 dám	 chịu	mới	 đúng	 là	 tinh	 thần	 doanh	 nhân.	 Hàng	 ngày,	 doanh
nhân	tự	chịu	trách	nhiệm	làm	cho	nghề	nghiệp	thành	công.	Còn	người	làm	công
ăn	 lương	 lại	chỉ	quen	 thụ	động.	Họ	cho	rằng	cứ	đi	 làm	đúng	giờ	 là	đủ	để	 làm
việc	ăn	lương	đến	30	năm	sau.

Trong	tình	thế	nhiều	thay	đổi	hiện	nay	điều	đó	rất	bấp	bênh.	Mọi	người	đều



cần	phải	“chủ	động”	trong	nghề	nghiệp.

“Khám	phá	lớn	nhất	của	thế	hệ	tôi	là	con	người	có	thể	thay	đổi	cuộc	đời	họ
bằng	cách	thay	đổi	thái	độ	tinh	thần	của	chính	họ.”

William	James,	nhà	tâm	lý

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	dành	đôi	phút	 tĩnh	 lặng	và	suy	nghĩ	về	vị	 trí	nghề	nghiệp	của	bạn

hiện	nay.	Làm	sao	để	nghề	nghiệp	bạn	đang	làm	được	thành	công	mĩ	mãn
mỗi	ngày.	Chính	bạn	chịu	trách	nhiệm	đó.

Bạn	cần	phải	suy	nghĩ	như	một	doanh	nhân	nếu	bạn	muốn	có	những	cơ
hội	việc	làm	tốt	và	thăng	tiến.

1.2	Tự	đánh	giá	bản	thân
Điều	đầu	tiên	giúp	bạn	đi	đúng	hướng	trong	nghề	nghiệp	là	làm	bản	đánh
giá	 bản	 thân.	 Đánh	 giá	 bản	 thân	 là	 đánh	 giá	 mặt	 nào	 bạn	 thực	 sự	 giỏi.
Không	những	chỉ	ở	những	kỹ	năng	và	kiến	thức	chuyên	môn	mà	còn	cả	ở
những	khả	năng	tự	nhiên	và	ưu	điểm	bản	thân.

Cách	hay	nhất	là	bạn	hãy	làm	một	danh	mục	những	vai	trò	hay	công	việc	bạn
đã	từng	làm	trong	quá	khứ	và	phân	tích	lần	lượt	từng	cái.	Hãy	nghĩ	về	những	kỹ
năng	bạn	đã	sử	dụng	và	những	kiến	thức	bạn	có.	Hãy	xác	định	những	kỹ	năng
nào	bạn	thường	sử	dụng	hơn	so	với	những	kỹ	năng	khác.

Kế	 tiếp,	 hãy	 xét	 rộng	 ra	 những	 lĩnh	 vực	 khác.	 Thang	 điểm	 đánh	 giá:	 Trên
trung	bình	–	tốt	–	trung	bình	–	dưới	trung	bình.	Hãy	ghi	lại	những	kết	quả	đó.
	

Giao	tiếp.	Ví	dụ,	khả	năng	tác	động	đến	người	khác,	 thuyết	phục,	hỗ	trợ,
thương	lượng,	bán	hàng,	giải	khuây	hay	giảng	dạy.
Ý	tưởng.	Như	đột	phá,	tìm	tòi,	giàu	tưởng	tượng	hay	sáng	tạo;	tư	duy	trừu
tượng	tốt	về	những	khả	năng	tương	lai;	tìm	cách	thay	đổi	hay	cải	tiến	mọi
việc	tốt	hơn.
Kỹ	năng.	Ví	dụ,	khéo	tay,	năng	khiếu	về	máy	móc	thiết	bị,	sử	dụng	dụng
cụ,	kỹ	năng	thực	hành.
Dữ	liệu.	Ví	dụ,	làm	việc	số	liệu	hay	thông	tin,	diễn	giải	và	trình	bày	dữ	liệu,
công	nghệ	thông	tin,	tổ	chức	và	điều	phối.



So	 sánh	 những	 kỹ	 năng	 bạn	 thường	 sử	 dụng	 trong	 quá	 khứ	 với	 danh	mục
những	mặt	nổi	trội	của	bạn.	Bạn	cũng	có	thể	làm	một	danh	mục	mới	bằng	cách
kết	hợp	hai	danh	mục	trên:	những	kỹ	năng	mạnh	của	bạn	kết	hợp	những	kỹ	năng
bạn	đã	có	kinh	nghiệm.	Danh	mục	đó	liệt	kê	đầy	đủ	những	ưu	điểm	bạn	có	thể
“chào	bán”	sau	này	khi	đổi	nghề.

Hãy	suy	nghĩ	xem	bạn	có	ưu	điểm	gì	trong	giao	tiếp,	ý	tưởng,	kỹ	năng
hay	dữ	liệu.

Tình	huống:	Công	việc	đầu	tiên	Sally	làm	thuộc	lĩnh	vực	bảo	hiểm.	Cô
phải	xử	lý	số	liệu	và	thông	tin	cả	ngày.	Công	việc	nhàm	chán	khiến	cô	chán
nản	và	thường	bỏ	lỡ	những	dịp	thăng	tiến.	Sally	trải	qua	10	năm	vô	vọng
với	công	việc	đó.	Rồi	công	ty	cô	làm	gặp	khó	khăn	và	tinh	giản	biên	chế	cô.
Sally	nhân	cơ	hội	đó	nghiêm	túc	xem	xét	lại	toàn	bộ	những	kỹ	năng	và	kinh
nghiệm	 của	mình.	 Nhờ	 làm	 bản	 trắc	 nghiệm	 năng	 lực	 tinh	 thần,	 cô	 biết
mình	thích	hợp	với	công	việc	giao	tiếp.	Hiện	nay,	cô	làm	việc	cho	một	công
ty	nhỏ	chuyên	bán	hàng	trực	tiếp.	Cô	cho	biết	“Kỹ	năng	tốt	nhất	của	tôi	là
giao	tiếp.	Được	làm	đúng	sở	trường	nên	tôi	rất	hạnh	phúc.	Công	việc	thành
công	đến	nỗi	tôi	đã	được	đề	bạt	chỉ	sau	một	năm!”

1.3	Khám	phá	những	STAR	của	bạn
Bạn	đã	 từng	đảm	đương	những	công	việc	gì	 trong	nghề?	Bạn	đã	 từng	có
những	thành	tích	gì	đáng	tự	hào?	Thành	tích	là	một	cái	gì	đó	bạn	đã	gặt	hái
kèm	theo	một	kết	quả	tốt.	Nếu	bạn	biết	những	gì	giúp	đạt	thành	tích	trong
quá	khứ,	thì	bạn	cũng	sẽ	biết	cách	để	có	được	những	thành	quả	khác	tương
tự	như	thế	trong	tương	lai	và	tạo	được	một	đỉnh	cao	cho	nghề	nghiệp	của
bạn.

Từ	 “thành	 quả”	 nghe	 có	 vẻ	 hơi	 quá	 vĩ	 đại	 đối	 với	 nhiều	 người.	 Chúng	 ta
thường	nghe	người	 ta	nói	“Tôi	chưa	đạt	được	 thành	quả	gì	cả”,	vì	bản	 thân	 từ
thành	quả	nghe	có	vẻ	 lớn	lao,	như	trở	 thành	Giám	đốc	Điều	hành	một	công	ty
nào	 đó	 chẳng	 hạn.	Nhưng	 thực	 ra,	 thành	 quả	 chính	 là	 những	 gì	 bạn	 đạt	 được
trong	công	việc,	nghề	nghiệp	hay	trong	đời	sống	cá	nhân.

Thành	quả	đơn	giản	 chỉ	 là	một	việc	 làm	nào	đó	bạn	đã	 làm	có	kết	 quả	mỹ
mãn.	Cách	đơn	giản	để	nhớ	nó	là	công	thức	STAR:
	



S	=	Situation	(Tình	huống).	Tình	huống	nào	đó	bạn	đã	từng	trải	qua	trong
công	việc.	Hãy	mô	tả	lại	chi	tiết	tình	huống	đó	ra	giấy.
T	=	Task	(Nhiệm	vụ).	Nhiệm	vụ	hay	trách	nhiệm	bạn	đã	nhận	lãnh	trong
tình	huống	đó?
A	=	Action	(Hành	động).	Thành	quả	không	mang	 tính	 thụ	động.	Bạn	đã
làm	gì	để	thực	hiện	nhiệm	vụ?	Tổ	chức?	Lãnh	đạo?	Điều	hành?	Tính	toán?
Thuyết	phục?
R	=	Result	(Kết	quả).	Bạn	đã	đạt	được	kết	quả	gì	tích	cực?	Tiết	kiệm	chi
phí?	Giúp	ích	thiết	thực	cho	con	người?	Hỗ	trợ	cho	nhóm?	Giúp	cho	việc
khác	hiệu	quả	hơn?

Qua	những	 thành	quả	nghề	nghiệp	bạn	đã	đạt	được	hãy	xác	định	những	kỹ
năng	bạn	có.	Hãy	lấy	một	thành	quả	bất	kỳ	và	liệt	kê	ra	những	kỹ	năng	bạn	đã	sử
dụng	 để	 có	 kết	 quả	 đó,	 chẳng	 hạn	 như	 kỹ	 năng	 thông	 tin,	 lãnh	 đạo,	 làm	 việc
nhóm.	Bạn	sử	dụng	kỹ	năng	nào	nhiều	nhất?

Để	tự	đánh	giá	tốt,	hãy	làm	riêng	một	danh	mục	cho	từng	thành	quả	trong	mỗi
lĩnh	vực	nghề	nghiệp	của	bạn	từ	trước	tới	nay.	Tổng	hợp	tất	cả	những	danh	mục
đó	bạn	sẽ	biết	được	đầy	đủ	những	kỹ	năng	của	mình.	Nên	nhớ	là	bạn	luôn	có	thể
chuyển	các	kỹ	năng	từ	công	việc	này	sang	công	việc	khác.

Một	phút	suy	ngẫm:
Để	hiểu	những	gì	bạn	trân	quý	qua	những	thành	quả	đạt	được,	hãy	xem

xét	 từng	 thành	quả	và	 tự	hỏi	xem	 thành	quả	đó	có	ý	nghĩa	gì	quan	 trọng
không.	Nếu	 chúng	 không	mang	 lại	 ý	 nghĩa	 gì	 quan	 trọng,	 hãy	mạnh	 dạn
thôi	làm	công	việc	đó.	Hoặc	nếu	những	thành	quả	quý	giá	bạn	đã	đạt	được
đều	thuộc	cuộc	sống	cá	nhân	bạn	thì	có	lẽ	là	công	việc	bạn	đang	làm	không
phù	hợp	với	bạn,	bạn	nên	ngưng	ngay	công	việc	đó	để	tìm	một	công	việc
mới	phù	hợp	hơn.

Áp	dụng	công	thức	STAR	khi	liệt	kê	những	thành	quả	bạn	đã	đạt	được
sẽ	cho	bạn	cái	nhìn	tổng	quát	về	những	kỹ	năng	mà	bạn	có.

1.4	Khám	phá	3P	của	bạn
Nếu	bạn	không	thích	công	việc	mình	đang	làm	thì	chẳng	mong	gì	có	được
thành	công.	Có	thể	bạn	vẫn	 làm	việc	bình	 thường	nhưng	bạn	sẽ	chẳng	có
niềm	vui	khi	làm	công	việc	đó.	Ba	“chất	liệu”	làm	cho	một	nghề	nghiệp	vừa



có	niềm	vui	vừa	có	thành	công	là:	Passions	(đam	mê),	Purpose	(mục	đích)
và	Principles	(nguyên	tắc).	Hãy	tìm	hiểu	xem	3P	của	bạn	là	gì	và	hãy	dùng
chúng	khi	lập	kế	hoạch	nghề	nghiệp	của	bạn.

Passion:	Đam	mê	là	những	cái	bạn	yêu	thích,	hứng	thú	và	mang	đến	niềm	vui
cho	cuộc	sống	hàng	ngày	của	bạn.	Cách	khám	phá	những	đam	mê	của	bạn:
	

Những	hoạt	động	bạn	cần	phải	thực	hiện	mỗi	ngày	để	cảm	thấy	được	thỏa
mãn.
Những	hoạt	động	bạn	muốn	có	nhưng	không	nhất	thiết	phải	có	mỗi	ngày.
Những	hoạt	động	bạn	không	muốn	thực	hiện	trong	công	việc	của	mình	(vì
nó	hủy	hoại	sự	đam	mê,	làm	bạn	mất	hứng	thú	với	nghề	nghiệp).

Purpose:	Mục	 đích	 là	 cảm	 giác	 thỏa	mãn	 bạn	 có	 được	 trong	 nghề	 nghiệp
đúng	sở	trường	của	bạn.	Bạn	biết	mình	đang	làm	một	công	việc	đúng	mục	đích
khi	bạn	cảm	thấy	“đang	làm	đúng	với	lương	tâm”,	và	đúng	“việc	cần	làm”.	Hãy
nghĩ	xem	điều	gì	 thực	sự	mang	lại	ý	nghĩa	cho	nghề	nghiệp	để	khám	phá	mục
đích	của	bạn.

Principle:	Nguyên	tắc	là	chữ	P	thứ	3.	Đó	chính	là	những	tiêu	chuẩn	đạo	đức
bạn	cần	 tuân	 thủ	để	hài	 lòng	 trong	công	việc.	Ví	dụ	nếu	bạn	 là	người	ăn	chay
nhưng	buộc	phải	làm	một	công	việc	với	thịt	thì	lúc	đó	là	bạn	chưa	làm	việc	đúng
với	nguyên	tắc	của	bạn.	Khi	bạn	làm	việc	đúng	với	nguyên	tắc,	bạn	sẽ	cảm	thấy
hài	lòng	với	công	việc	và	thấy	nó	phù	hợp	với	cách	bạn	muốn	sống	trọn	đời.

“Bạn	sẽ	biết	mình	đang	 trên	đường	đến	 thành	công	chỉ	khi	bạn	 làm	đúng
công	việc	sở	trường,	chứ	không	phải	làm	vì	đồng	tiền.”

Oprah	Winfrey

Một	phút	suy	ngẫm:
Đây	chính	là	bản	truy	vấn	nghề	nghiệp	bỏ	túi.	Hãy	liệt	kê	toàn	bộ	những

vai	trò	bạn	đã	trải	qua	trong	nghề.	Trong	từng	vai	trò	đó	thì	bạn	sở	trường
nhất	mặt	nào?	Hãy	xem	vị	 trí	nào	đáp	ứng	tốt	nhất	đam	mê,	mục	đích	và
nguyên	tắc	của	bạn	và	vị	trí	nào	bạn	thiếu	hẳn	3P	đó.

3P	là	Passion	(đam	mê),	Purpose	(mục	đích)	và	Principle	(nguyên	tắc).
Hãy	khám	phá	3P	của	bạn.



1.5	Làm	bản	đánh	giá	360	độ
Bản	đánh	giá	360	độ	là	công	cụ	doanh	nghiệp	dùng	để	đánh	giá	một	nhân
viên.	Nó	 là	 ý	 kiến	phản	hồi	 về	 người	 nhân	viên	 trong	 công	việc	 từ	 đồng
nghiệp,	khách	hàng,	cấp	trên,	cấp	dưới.	Nó	được	gọi	là	bản	đánh	giá	360	độ
vì	nó	đánh	giá	toàn	diện	về	việc	làm,	ưu	điểm	và	kỹ	năng	của	bạn.

Bạn	không	phải	chờ	đến	khi	công	ty	cho	bạn	cơ	hội	làm	việc	đó.	Hãy	tự	làm
bản	đánh	giá	360	độ	của	riêng	mình	để	hiểu	cách	người	khác	đánh	giá	bạn	trong
một	tình	huống	công	việc.	Bản	đánh	giá	360	độ	rất	dễ	làm	và	bạn	có	thể	tự	làm
dù	đang	có	việc	làm	hay	không.
	

Chọn	một	vài	người	biết	rõ	bạn	và	thường	quan	hệ	với	bạn.	Khoảng	10
người	thì	tốt,	nhưng	nếu	không	được	10	thì	trên	5	là	được.
Hãy	hỏi	ý	kiến	chân	thành.	Trước	hết,	hãy	nói	rõ	mục	đích	bạn	muốn	xin
ý	kiến	mọi	người	về	bản	thân	bạn.	Vấn	đề	là	bạn	phải	yêu	cầu	họ	chân	tình
và	bạn	phải	cởi	mở,	không	tự	ái	để	họ	có	thể	thẳng	thắn	cho	biết	ý	kiến	của
họ.
Hãy	khách	quan.	Cách	tốt	nhất	để	có	được	những	lời	khuyên	khách	quan
và	chân	tình	là	hỏi	mọi	người	xem	liệu	họ	có	ví	dụ	cụ	thể	nào	về	những	gì
bạn	đã	làm	tốt	cũng	như	những	gì	chưa	tốt	cần	cải	thiện	hay	không.	Góp	ý
càng	cụ	thể	thì	bạn	càng	dễ	áp	dụng.	Nếu	chưa	rõ	điều	gì,	hãy	hỏi	lại	nhưng
phải	cởi	mở.	Nên	nhớ	rằng	những	ý	kiến	đó	 là	phản	hồi,	chứ	không	phải
kiểm	điểm.

Tiếp	 thu	phản	hồi	mà	không	chống	chế	sẽ	giúp	bạn	biết	 rõ	những	điểm	yếu
cũng	như	những	điểm	mạnh	của	bản	thân	mình.

“Cuộc	đời	thành	công	khi	bạn	sống	trong	tri	thức	và	theo	đuổi	lý	tưởng	của
mình,	chứ	không	phải	theo	đuổi	lý	tưởng	của	người	khác.”

Chin-Ning	Chu,	tác	giả	sách	kinh	doanh

Một	phút	suy	ngẫm:
Một	câu	hỏi	rất	hiệu	quả	để	xin	ý	kiến	của	người	khác	về	bạn	là	“Nếu	có

một	việc	tôi	có	thể	làm	để	có	cơ	hội	thăng	tiến	trong	công	việc	thì	theo	bạn
đó	là	gì?”

Hãy	hỏi	người	thân	về	ưu,	khuyết	điểm	của	bạn	và	những	gì	bạn	cần
cải	thiện	thêm	để	được	hiệu	quả	hơn	trong	công	việc.



Dám	mơ	ước
Thành	công	nghề	nghiệp	đôi	khi	do	may	mắn.	Nhưng	cũng	như	bất	cứ	hành

trình	nào	trong	đời	sống,	bạn	sẽ	không	thể	đến	được	nơi	muốn	đến	nếu	không	có
mục	tiêu	hay	kế	hoạch	cụ	thể.	Bí	quyết	quản	trị	nghề	nghiệp	là	trước	tiên	phải
biết	chính	xác	nghề	nào	phù	hợp	với	bạn.	Hãy	lấy	những	gì	bạn	đã	biết	về	chính
mình	–	 tức	ưu	điểm,	cá	 tính,	đam	mê,	nguyên	 tắc	–	để	áp	dụng	vào	viễn	cảnh
nghề	nghiệp	tương	lai	của	bạn.

2.1	Nhìn	xa	trông	rộng
Có	 được	một	 viễn	 cảnh	 lâu	 dài	 trong	 nghề	 nghiệp	 sẽ	 giúp	 bạn	 có	 được
những	mục	tiêu	ngắn	hạn,	đặt	kế	hoạch	nghề	nghiệp	lâu	dài	cũng	như	phản
ứng	tích	cực	đối	với	những	thời	cơ	đến	với	bạn.

Một	cuộc	nghiên	cứu	trong	thập	niên	70	tại	Hoa	Kỳ	đã	phỏng	vấn	nhiều	sinh
viên	về	mục	tiêu	tương	lai	của	họ.	Chỉ	một	tỷ	lệ	rất	nhỏ	có	tầm	nhìn	tương	lai
cho	những	năm	sắp	đến	và	số	người	viết	được	những	viễn	cảnh	tương	lai	đó	ra
giấy	rất	ít.	Sau	nhiều	năm,	những	nhà	nghiên	cứu	thấy	rằng	những	sinh	viên	mô
tả	được	cụ	thể	mục	tiêu	cuộc	đời	họ	thành	đạt	hơn	toàn	bộ	những	sinh	viên	còn
lại.

Mục	tiêu	bắt	đầu	bằng	khát	vọng.	Những	thứ	bạn	muốn	làm,	muốn	có	trong
nghề	nghiệp	của	bạn	là	gì?	Hãy	thư	giãn	trước	khi	động	não	tìm	ý	tưởng.
	

Hãy	động	não	và	viết	ra	những	chọn	lựa	nghề	nghiệp	bạn	từng	khao	khát.
Sau	đó	xếp	chúng	theo	thứ	tự	khát	khao	của	bạn.
Hãy	 nghĩ	 về	 những	 kỹ	 năng	 và	 kiến	 thức	 bạn	 thích	 sử	 dụng.	 Những
ngành	nào,	nghề	nào	cần	những	kỹ	năng	đó?
Hãy	mường	tượng	quang	cảnh	một	ngày	lý	tưởng	của	bạn.	Có	những	ai
sẽ	cùng	tham	gia?	Bạn	sẽ	làm	gì?	Ngày	đó	bắt	đầu	ra	sao?	Bạn	sẽ	đi	đâu?
Hãy	thiết	kế	môi	trường	lý	tưởng	của	bạn.	Bạn	sẽ	ở	vị	trí	nào?	Bạn	mong
muốn	có	những	ai	ở	xung	quanh?
Cân	nhắc	thật	kỹ	hơn.	Bạn	cần	làm	gì	để	loại	bỏ	những	thứ	không	thích
và	có	thêm	những	thứ	bạn	muốn	có	trong	đời?

Hãy	đầu	tư	thời	gian	để	ý	tưởng	được	dồi	dào.	Hãy	nghĩ	xa	hơn	về	tương	lai.



Bạn	muốn	nghề	nghiệp	thế	nào	sau	20	hay	30	năm	nữa?

Đừng	khắt	khe	với	chính	mình	khi	bạn	lần	đầu	muốn	làm	việc	này.	Hãy	nghĩ
về	 tất	 cả	mọi	 thứ	bạn	 sẽ	 tự	hào	đạt	được	 trong	nghề.	Những	hạn	chế,	nếu	có,
cũng	chỉ	là	những	thứ	bạn	tự	nghĩ.	Đương	nhiên	bạn	có	lẽ	không	thể	là	nhà	vô
địch	Olympic	về	môn	lặn	sâu	ở	tuổi	80,	nhưng	với	những	viễn	cảnh	mang	tính
khả	thi	thì	khả	năng	đạt	được	là	trong	tầm	tay	bạn.

“Tương	lai	bạn	nhìn	thấy	được	chính	là	cái	mà	bạn	sẽ	có”.
Robert	G.	Allen,	tác	giả	cuốn	sách	“One	Minute	Millionnaire”

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	dựa	vào	quá	khứ	để	tìm	hướng	đi	cho	tương	lai.	Hãy	nhớ	lại	từ	3	đến

5	lần	thành	công	nhất	của	bạn	từ	trước	đến	nay	và	viết	ra	giấy.	Hãy	mô	tả
những	gì	bạn	đã	làm	để	có	được	thành	công	đó	và	những	gì	khiến	bạn	cảm
thấy	thành	công.	Bạn	có	thể	thêm	vào	tương	lai	những	mơ	ước	gì?

Hãy	tự	tạo	cho	mình	một	viễn	cảnh	và	viễn	cảnh	đó	sẽ	là	kim	chỉ	nam
dẫn	dắt	bạn	trong	suốt	tiến	trình	sự	nghiệp.

2.2	SMART
Dựa	trên	viễn	cảnh	nghề	nghiệp	cụ	thể	đã	có,	hãy	chia	tách	nó	thành	nhiều
mục	tiêu	nhỏ.	Công	thức	SMART	(thông	minh)	sau	đây	sẽ	giúp	bạn	vạch	ra
những	mục	tiêu	ngắn	hạn.

Những	mục	tiêu	nhỏ	là	những	cột	mốc	của	mục	tiêu	lớn	trong	viễn	cảnh	nhiều
năm	sắp	 tới.	Mục	 tiêu	nhỏ	 sẽ	 làm	cho	những	mục	 tiêu	 lớn	đó	khả	 thi.	Những
mục	tiêu	theo	công	thức	SMART	là:
	

S	=	Specific	(cụ	thể):	Cái	bạn	đặc	biệt	muốn	có.	Càng	chi	tiết	càng	tốt.	Bạn
muốn	nó	ở	đâu,	khi	nào,	thế	nào,	với	ai?
M	=	Measurable	(đo	đếm	được):	Làm	sao	bạn	biết	khi	nào	bạn	đạt	được
mục	tiêu	đề	ra?	Bằng	chứng	cho	thành	công	của	bạn	là	gì?
A	=	Achievable	(tính	khả	thi):	Bạn	cần	những	hành	động	gì	để	đạt	được
những	mục	tiêu	này?	Đầu	tư	thêm	thời	gian?	Cần	thêm	tài	nguyên?
R	=	Realistic	(thực	tế):	Điều	gì	làm	cho	những	mục	tiêu	đó	khả	thi	và	có
thể	thành	công?	Bạn	có	cần	thay	đổi	điều	gì	không?



T	=	Timed	(đặt	thời	hạn):	Nếu	bạn	xác	định	rõ	thời	điểm	cụ	thể	cho	từng
mục	tiêu,	bạn	sẽ	càng	tập	trung	hơn	trong	hành	động.

Hãy	tính	toán	khi	nào	bạn	có	thể	đạt	được	những	kết	quả	đó:	6	tháng,	1	năm,	2
năm,	10	năm,	20	năm?

Hãy	chọn	ra	bốn	mục	tiêu	quan	trọng	nhất	trong	năm	nay.	Hãy	viết	ra	lý	do	tại
sao	bạn	nhất	thiết	phải	đạt	bằng	được	những	mục	tiêu	đó.	Hãy	cụ	thể,	súc	tích	và
lạc	quan.	Hãy	cho	biết	lý	do	tại	sao	bạn	phải	đạt	được	những	kết	quả	đó.

Những	mục	 tiêu	 đó	 sẽ	 giúp	bạn	 làm	được	những	gì?	Hãy	 suy	nghĩ	 về	mục
đích	của	chúng.	Nếu	đạt	được	những	mục	tiêu	đó	thì	bạn	sẽ	được	hay	mất	những
gì?	Bạn	cần	nỗ	lực	để	hành	động	trong	thời	gian	dài.	Bạn	có	sẵn	lòng	hy	sinh	để
đạt	được	những	mục	tiêu	đó	không?

Hãy	nhớ	rằng	mục	tiêu	cần	phải	thiết	thực	và	hấp	dẫn,	nếu	không	bạn	sẽ	sớm
bỏ	cuộc.

“Đừng	cho	rằng	mình	là	người	kiến	tạo	sự	nghiệp	mà	hãy	nghĩ	rằng	mình	là
người	thợ	điêu	khắc.”

B.	C.	Forbes

Một	phút	suy	ngẫm:
Tốt	nhất	khi	bắt	đầu	đặt	mục	tiêu	cho	mình,	bạn	hãy	tự	hỏi	“Tại	sao	mình

lại	không	thể	có	nó	ngay	 lúc	này?”	Nếu	khao	khát	muốn	có	nó	ngay,	bạn
cần	phải	làm	hay	phải	thay	đổi	điều	gì?	Câu	hỏi	trên	sẽ	cho	bạn	nhiều	gợi	ý
hữu	ích.

Nhớ	rằng	những	mục	tiêu	đặt	ra	phải	đúng	công	thức	SMART,	tức	là
Specific	 (cụ	 thể),	 Measurable	 (đo	 đếm	 được),	 Achievable	 (khả	 thi),
Realistic	(thực	tế),	và	Timed	(có	thời	hạn).

2.3	Dấn	bước
Một	kế	hoạch	dù	vĩ	đại	đến	mấy	thì	cũng	chưa	trở	thành	hiện	thực	nếu	bạn
không	dấn	bước.	Bạn	cần	phải	 làm	gì	hôm	nay,	 tuần	này,	 tháng	này,	năm
nay	để	 có	 được	kết	 quả?	Hành	 trình	 dù	dài	 đến	mấy	đều	khởi	 sự	 từ	một
bước	duy	nhất.

Một	khi	đã	đặt	ra	cho	mình	những	mục	tiêu,	 thì	bí	quyết	 là	hành	động	càng



nhanh	càng	tốt.	Hãy	xác	định	những	bước	đầu	tiên	của	bạn.
	

1.	 Hãy	tự	hỏi,	khoảng	cách	giữa	tình	huống	thực	tại	và	mục	tiêu	bạn	muốn	đạt
được	là	gì?	Bạn	có	cần	phải	được	đào	tạo	thêm,	ép	mình	theo	kỷ	cương,	hay
học	thêm	gì	không?	Bạn	cần	phải	làm	gì	trước	cho	từng	mục	tiêu	đó?

2.	 Bây	giờ	hãy	quyết	định	 làm	ngay	một	hành	động	nhỏ	nhất	có	 thể	để	đưa
bạn	vào	sâu	trong	kế	hoạch.	Nộp	đơn	nhập	học?	Gọi	bạn	bè	hỏi	thêm	thông
tin?	Viết	lý	lịch	xin	việc?

Khi	bạn	bắt	 tay	vào	 thực	hiện	giấc	mơ	nghề	nghiệp,	 dẫu	kế	hoạch	đó	 chưa
thực	 hoàn	 chỉnh	 hay	một	 vài	 bước	 thực	 hiện	 về	 sau	 còn	 chưa	 rõ	 cũng	 không
thành	vấn	đề.	Vì	sau	này	bạn	vẫn	có	thể	thêm	vào	những	bước	thực	hiện	đó	khi
bạn	 đã	 tiến	 bước	 trong	 nghề.	 Cái	 quan	 trọng	 là	 phải	 cam	 kết	 khởi	 sự	 đúng
hướng.	Nếu	cần	thiết,	bạn	vẫn	có	thể	sửa	đổi	lại	những	mốc	hành	trình	về	sau.

“Khát	vọng	mạnh	mẽ	và	bén	rễ	sâu	là	điểm	khởi	đầu	của	mọi	thành	tựu.”
Napoleon	Hill,	tác	giả	cuốn	sách	“Think	and	Grow	Rich”

Hãy	nghĩ	về	bước	đi	đầu	tiên	mà	bạn	cần	làm	ngay	cho	từng	mục	tiêu.

Tình	huống:
Ben	 đã	 quyết	 định	 đề	 ra	mục	 tiêu	 10	 năm	 cho	 nghề	 nghiệp	 của	mình.

Việc	đầu	tiên	anh	làm	là	viết	chi	tiết	những	cái	anh	muốn	đạt	được	về	bằng
cấp,	chức	danh	và	học	vị.	Anh	cũng	lập	danh	mục	những	kỹ	năng,	thái	độ
và	lòng	tin	cần	có	để	đạt	được	những	gì	mình	muốn.	Sau	đó,	anh	lập	danh
mục	 những	 hành	 vi	 từng	 khiến	 anh	 thất	 bại	 trong	 quá	 khứ	 và	 cách	 khắc
phục.	Vì	công	việc	mới	anh	muốn	làm	lại	thuộc	lĩnh	vực	khác,	nên	anh	xin
sếp	cho	làm	thêm	việc	ở	một	phòng	khác	để	phát	triển	những	kỹ	năng	mới.
Nhờ	thế	anh	có	thêm	kinh	nghiệm	quý	giá	phù	hợp	với	mục	tiêu	lâu	dài	của
mình.

2.4	Cam	kết	100%
Không	ai	có	thể	xúc	tiến	một	việc	bằng	cách	thụ	động.	Những	mục	tiêu	đặt
ra	dù	đẹp	cũng	sẽ	chẳng	ích	lợi	gì	nếu	bạn	không	có	biện	pháp	thực	hiện.
Nếu	có	làm	mà	chỉ	làm	một	phần	thôi	rồi	bỏ	ngang	thì	cũng	chẳng	đi	đến
đâu.	Càng	dành	nhiều	 thời	gian	 tìm	hiểu	rõ	cái	bạn	muốn	càng	khiến	bạn
dốc	sức	100%	vào	việc	theo	đuổi	mục	tiêu	mà	mình	mơ	ước.



Việc	thăng	tiến	nghề	nghiệp	đôi	khi	đòi	hỏi	bạn	phải	hy	sinh	vài	tiện	nghi	hiện
tại.	 Lý	 do	 là	 vì	 bạn	 cần	 trải	 nghiệm	 những	 công	 việc	 mới	 để	 có	 thêm	 kinh
nghiệm	mới	và	thành	công	mới	trong	đời.
	

Thái	độ	dốc	sức	tuyệt	đối.	Hãy	chuẩn	bị	để	trở	nên	linh	hoạt,	chấp	nhận
rủi	ro	và	dấn	thân	trọn	vẹn.
Ý	chí	đổi	mới.	Dốc	 sức	cho	mục	 tiêu	đòi	hỏi	 tinh	 thần	năng	nổ	học	hỏi.
Tinh	thần	dám	chịu	trách	nhiệm	trong	công	việc,	làm	khuya	dậy	sớm,…	sẽ
giúp	bạn	đạt	được	mục	tiêu	bạn	muốn.

Hãy	xác	định	những	gì	cần	làm	để	đạt	được	mục	tiêu.	Nếu	bạn	còn	ngại	khó,
bạn	có	thể	cũng	đạt	được	một	thành	quả	nào	đó	nhưng	chắc	chắn	không	phải	là
cái	bạn	dự	tính	lúc	đầu.	Và,	nếu	vậy,	bạn	vẫn	chưa	thể	quản	trị	được	nghề	nghiệp
và	lại	trở	về	với	vế	“kết	quả”	của	phương	trình	nguyên	nhân	-	kết	quả.

Dĩ	nhiên	bạn	có	 thể	 thay	đổi	mục	 tiêu.	Vì	 thế,	khi	đang	 thực	hiện	mục	 tiêu
thăng	tiến,	 thành	lập	công	ty	mới	hay	tái	đào	tạo	cho	mình	một	công	việc	mới
mà	bạn	còn	lấn	cấn	“Công	việc	này	chưa	thực	sự	phù	hợp	với	mình”,	thì	lúc	đó
hãy	đặt	lại	một	mục	tiêu	mới	khác	phù	hợp	hơn.	Nhưng	nếu	bạn	thực	sự	muốn
mục	tiêu	đó,	bạn	cần	phải	toàn	tâm,	toàn	ý	với	nó,	không	phải	99%	hay	thậm	chí
99,95%	mà	phải	là	100%	con	tim,	khối	óc	và	công	sức.	Chỉ	có	như	vậy	mới	đảm
bảo	thành	công.

Nên	nhớ	là	chỉ	có	mục	tiêu	đúng	mới	là	phần	thưởng	xứng	với	kỳ	vọng	của
bạn.

“Nếu	người	 ta	 có	 thói	 quen	đề	 ra	mục	 tiêu	và	đạt	 cho	được	mục	 tiêu	 thì
thành	công	coi	như	đã	đạt	được	một	nửa”.
Og	Mandino,	tác	giả	cuốn	sách	“The	Greatest	Salesman	in	the	World”

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	nhớ	“Thất	bại	là	mẹ	thành	công”.	Nếu	bạn	luôn	cố	gắng,	thì	dù	sai

lầm	cũng	không	sao.	Khi	bạn	chưa	đạt	kết	quả	mong	muốn,	hãy	rút	lấy	kinh
nghiệm	đó	để	có	quyết	định	tốt	hơn	ở	lần	sau	và	chính	nó	sẽ	đưa	bạn	đến
với	mục	tiêu.

Chỉ	có	cam	kết	100%	mới	giúp	bạn	chủ	động	đạt	được	những	mục	tiêu
ý	nghĩa.



2.5	Tìm	thần	tượng
Người	có	mục	tiêu	hoàn	toàn	giống	bạn	thì	không	có,	nhưng	người	có	mục
tiêu	tương	tự	như	bạn	hay	người	bạn	xem	như	thần	tượng	của	mình	thì	có
rất	nhiều.	Cho	dù	không	biết	họ,	nhưng	những	gì	họ	đã	làm	vẫn	có	thể	là
nguồn	cảm	hứng	cho	bạn.

Hiện	nay	bạn	đã	có	được	những	tài	nguyên	gì?	Để	đạt	được	kết	quả	đề	ra,	bạn
có	cần	thêm	những	tài	nguyên	khác	không?	Có	thể	bạn	đã	có	kiến	thức	nhưng
còn	thiếu	kỹ	năng.

Giả	sử,	mục	tiêu	bạn	đề	ra	 là	 tiếp	 tục	được	thăng	tiến.	Vậy	trong	những	lần
thăng	tiến	trước,	bạn	đã	sử	dụng	những	kỹ	năng	gì?	Xây	dựng	mạng	lưới	quan
hệ?	Thương	lượng?	Với	kinh	nghiệm	đã	có,	bạn	sẽ	có	mốc	tham	khảo	để	đánh
giá	việc	gì	có	hiệu	quả,	việc	gì	chưa.	Nếu	hành	động	tương	tự,	bạn	có	thể	sẽ	đạt
được	kết	quả	tương	tự.

Nhưng	nếu	bạn	chưa	từng	thành	công	trong	nghề	nghiệp	trước	đây	thì	làm	sao
bạn	biết	được	mình	cần	kỹ	năng	gì	cho	lần	này?	Bạn	có	thể	hoặc	khởi	sự	từ	vạch
xuất	phát,	hoặc	học	hỏi	kinh	nghiệm	từ	những	thần	tượng	mà	bạn	chọn.
	

1.	 Bạn	có	quen	biết	 ai	 thành	công	 từng	vươn	 lên	đến	vị	 trí	 bạn	muốn?	Mối
quan	hệ	của	bạn	có	đủ	thân	để	hỏi	họ	kinh	nghiệm	không?	Nếu	họ	là	cấp
trên	của	bạn	trong	công	ty,	bạn	có	thể	nhờ	họ	tư	vấn	hay	hướng	dẫn	không?

2.	 Thử	hình	dung	xem	bạn	cần	những	tài	nguyên	gì	để	đạt	được	mục	tiêu?	Hãy
nghĩ	đến	thần	tượng	của	bạn.	Họ	có	những	tài	nguyên	gì	để	thực	hiện	được
thành	quả	mong	muốn?	Có	điểm	tương	đồng	nào	bạn	thấy	có	thể	tận	dụng
không?

3.	 Nếu	bạn	chưa	tìm	được	ai	trong	thực	tế	cuộc	sống	làm	thần	tượng	noi	theo,
hãy	nhìn	ra	xung	quanh.	Bạn	có	biết	người	nào	mà	báo	đài	từng	nói	đến,	ở
trong	nước	hay	ngoài	nước,	mà	bạn	có	thể	noi	gương,	cạnh	tranh	hay	học
hỏi	không?	Hãy	thử	tưởng	tượng	xem	họ	sẽ	khuyên	bạn	phải	làm	điều	gì	kế
tiếp?

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	viết	tên	một	người	mà	bạn	cảm	phục	trong	nghề	của	bạn.	Hãy	nghĩ

đến	những	niềm	tin	của	họ	về	công	việc.	Quan	niệm	nghề	nghiệp	của	bạn
có	khác	với	họ	không?	Bạn	lĩnh	hội	được	gì	từ	những	niềm	tin	đó?	Trong



những	niềm	tin	đó,	điều	gì	có	khả	năng	làm	bạn	thành	công?

Hãy	 học	 hỏi	 thần	 tượng	 mà	 bạn	 quen	 biết	 hay	 từ	 cuộc	 sống	 xung
quanh.



Tự	tiếp	thị	bản	thân
Khả	năng	tiếp	thị	chính	mình	cực	kỳ	quan	trọng	trong	kỹ	năng	quản	trị	nghề

nghiệp.	Phần	lớn	chức	vụ	trong	hay	ngoài	cơ	quan	bạn	đều	không	tuyển	người
qua	quảng	cáo.	Cơ	hội	 thăng	chức	do	đó	tùy	thuộc	quan	hệ	hay	uy	tín	bạn	có.
Làm	sao	để	tiếp	thị	bản	thân	tốt	nhất	đến	chủ	lao	động?

3.1	Tạo	thương	hiệu
Bạn	xác	định	giá	trị	mình	có	để	“chào	bán”	cho	người	thuê	lao	động	bằng
cách	 nào?	Hãy	 tìm	 ra	Lợi	 điểm	 bán	 hàng	 độc	 đáo	 nhất	 –	USP	 –	Unique
Selling	Point,	của	bạn.	Đó	là	thuật	ngữ	Marketing	dùng	để	mô	tả	đặc	điểm
sản	phẩm	nhằm	làm	nổi	bật	giá	 trị	của	nó	và	 làm	nó	khác	biệt	với	những
sản	phẩm	khác	 trên	 thị	 trường.	Vậy	 thì	cái	độc	đáo	và	có	giá	 trị	nhất	của
bản	thân	bạn	là	gì?

Hãy	nghĩ	về	những	nhãn	hiệu	hàng	đầu	thế	giới.	Tất	cả	đều	có	đặc	điểm	đặc
biệt	ta	gắn	liền	với	chúng.	Khi	nghe	những	nhãn	hiệu	như	Ferrari,	Shell,	HSBC,
Qantas	Airlines,	thì	bạn	nghĩ	đến	điều	gì?	Độ	tin	cậy,	hiệu	quả,	đáng	giá	trị	đồng
tiền,	lộng	lẫy	hay	phấn	khích?	Nhiều	công	ty	lớn	bỏ	ra	rất	nhiều	tiền	của	chỉ	để
quảng	bá	những	thông	điệp	nhất	quán	về	giá	trị	họ	đại	diện,	và	đó	chính	là	một
trong	những	lý	do	khiến	họ	thành	công.	Những	thông	điệp	đó	là	nhãn	hiệu	của
họ,	mà	thông	điệp	nổi	bật	nhất	chính	là	đặc	điểm	độc	đáo	nhất	của	họ.	Vậy	USP
của	bạn	là	gì?
	

Bản	thân	bạn	là	độc	đáo.	Bất	luận	nghề	gì,	bạn	đã	mang	đến	ý	nghĩa	và
đam	mê	cho	công	việc	dựa	trên	tổng	hợp	độc	đáo	nhất	gồm	những	sở	thích,
giá	trị,	kinh	nghiệm,	tham	vọng	và	viễn	cảnh	nghề	nghiệp	của	mình.
Bạn	là	một	thương	hiệu.	Thương	hiệu	của	bạn	là	những	cái	bạn	chọn	đem
ra	chào	bán	công	khai.	Vì	thế,	ví	dụ,	thương	hiệu	là	tính	quy	củ	và	khả	năng
tổ	chức	 tốt	vì	đã	 từng	 làm	việc	cho	một	 tổ	chức	 từ	 thiện	hay	kinh	doanh,
đồng	thời	bạn	cũng	có	tính	sáng	tạo	và	ưa	cách	tân.
Bạn	 có	 thể	 tự	 tiếp	 thị	mình.	 Bạn	muốn	 người	 thuê	 lao	 động	 lưu	 ý	 đặc
điểm	gì	của	bạn?	Nếu	 là	một	sản	phẩm	để	chào	bán	với	khẩu	hiệu	quảng
cáo	thì	khẩu	hiệu	bạn	muốn	quảng	cáo	mình	là	gì?	Nếu	chỉ	được	chọn	một
đặc	điểm	duy	nhất	để	làm	bạn	nổi	bật	trong	mất	người	tuyển	lao	động,	thì



đó	là	đặc	điểm	gì?

Một	 khi	 biết	 rõ	 điểm	 bán	 hàng	 độc	 đáo	 nhất	 của	mình,	 bạn	 cần	mạnh	 dạn
“chào	bán”	chính	bạn,	qua	hồ	sơ	xin	việc	cũng	như	trong	công	ty	bạn.

Hãy	nghĩ	bạn	 là	một	 thương	hiệu	độc	đáo	nhất	mang	giá	 trị	đến	cho
một	tổ	chức.

Tình	huống:
Joe	đã	làm	việc	nhiều	năm	trong	một	công	ty	tài	chính	lớn,	quản	lý	một

nhóm	nhỏ	chuyên	lưu	trữ	hồ	sơ.	Anh	muốn	thăng	tiến	nhưng	thấy	nhu	cầu
chuyên	viên	lưu	trữ	hồ	sơ	rất	ít.	Anh	quyết	định	xác	lập	lại	chức	danh	công
việc	của	mình	trên	hồ	sơ	xin	việc.	Thay	vì	gọi	mình	là	chuyên	viên	lưu	trữ,
anh	 tự	nâng	 tầm	 thương	hiệu	cho	mình	 thành	 trưởng	phòng	chuyên	 trách
lưu	trữ.	Chẳng	bao	lâu	sau	anh	phát	hiện	các	đại	 lý	việc	 làm	đã	chào	anh
vào	những	vị	trí	anh	chưa	bao	giờ	dám	nghĩ	đến	trước	đó.	Cuối	cùng	anh	có
công	việc	mới	trong	ngành	kinh	doanh	bán	lẻ.

3.2	Tạo	ấn	tượng	lâu	dài
Thương	hiệu	chỉ	có	hiệu	quả	khi	được	nhiều	người	biết	 tới.	Vậy	 thì	bằng
cách	nào	người	giao	 tiếp	 tốt	 tạo	được	ấn	 tượng	 lâu	dài?	Làm	sao	họ	 luôn
biết	cách	nói	hợp	tình,	hợp	cảnh?

Có	ba	cách	thông	tin:	Nội	dung	điều	bạn	nói,	giọng	bạn	nói,	và	ngôn	ngữ	cơ
thể	bạn	sử	dụng.
	

1.	 Bạn	có	thể	cho	rằng	những	gì	bạn	nói	là	phần	quan	trọng	nhất	trong	thông
điệp	bạn	gửi	 tới	người	khác	nhưng	sự	 thực	 lại	khác	hẳn.	Nghiên	cứu	cho
thấy	rằng	thực	sự	chỉ	7%	thông	điệp	được	truyền	đạt	qua	ngôn	từ	chúng	ta
sử	dụng.

2.	 55%	thông	tin	là	qua	ngôn	ngữ	cơ	thể	–	động	tác,	nét	mặt	và	tư	thế	đứng
ngồi.	Từ	đó,	người	khác	sẽ	biết	là	bạn	có	tự	tin,	có	uy	quyền	hay	có	tin	vào
những	gì	bạn	đang	nói	không.	Nếu	bạn	dùng	ngôn	từ	mạnh	mẽ	nhưng	lại
không	thực	sự	tin	vào	bản	thân	bạn,	thì	sự	nghi	ngờ	đó	sẽ	bộc	lộ	qua	ngôn
ngữ	cơ	thể.

3.	 Tỷ	 lệ	 còn	 lại	 của	việc	 truyền	đạt	 thông	 tin	–	 trên	1/3	–	 là	qua	giọng	nói.
Tình	cảm	của	bạn	thể	hiện	qua	độ	sâu	hơi	thở	và	sự	thư	giãn	đều	ảnh	hưởng



trực	tiếp	đến	giọng	nói.	Nếu	bạn	thở	cạn,	giọng	nói	của	bạn	sẽ	nghe	gò	bó
và	cao	hơn	khi	bạn	 thở	sâu.	Người	 ta	sẽ	cảm	nhận	điều	đó	qua	ngữ	điệu,
cao	độ	giọng	nói	và	cách	nhấn	mạnh	ngôn	từ	của	bạn.

Hãy	xem	cách	những	nhà	hùng	biện	thời	đại	chúng	ta	gây	ảnh	hưởng.	Tổng
thống	Obama	chẳng	hạn.	Thường	được	xem	là	nhà	hùng	biện	tài	năng,	ông	diễn
thuyết	với	tư	thế	ngay	ngắn,	ngôn	từ	điềm	đạm,	chừng	mực.

“Không	phải	cái	bạn	biết	mà	chính	là	người	bạn	biết	làm	nên	khác	biệt.”
Khuyết	danh

Một	phút	suy	ngẫm:
Đây	là	một	bước	bạn	có	thể	làm	ngay	để	rèn	luyện	giọng	nói	linh	động.

Hãy	hít	vào	một	vài	hơi	thở	sâu	qua	mũi.	Hãy	hít	thật	sâu	vào	bụng	và	thở
ra.	Hãy	tập	đọc	lớn	tiếng	một	đoạn	văn	trong	sách	và	lưu	ý	làm	giọng	nói
của	bạn	bớt	bị	gò	bó	và	trở	nên	thư	giãn	hơn.

Hãy	kiểm	soát	ngôn	ngữ	cơ	thể	và	giọng	nói	để	gây	ấn	tượng	lâu	dài.

3.3	Tự	giới	thiệu	nhanh
Khả	năng	tự	giới	thiệu	súc	tích	và	rõ	ràng	rất	quan	trọng	trong	việc	tự	tiếp
thị.	Nó	cũng	rất	hữu	ích	khi	làm	việc	trên	mạng	hay	phỏng	vấn	chính	thức.
Bạn	nên	luôn	sẵn	sàng	thể	hiện	mình	ở	bất	cứ	nơi	đâu,	dù	trong	công	ty	hay
bên	ngoài.

	

Vậy	giới	 thiệu	nhanh	 là	gì?	Đây	 là	 thuật	 ngữ	 chỉ	 cách	một	 doanh	 nhân
dùng	để	giới	thiệu	vắn	tắt	sản	phẩm	hay	công	ty	của	mình.	Chữ	“elevator	–
thang	máy”	xuất	phát	từ	ý	tưởng	việc	tiếp	thị	đó	phải	được	thực	hiện	trong
khoảng	thời	gian	đi	thang	máy	từ	dưới	đất	lên	lầu	thượng.
Tại	sao	ta	lại	cần	phải	tự	giới	thiệu	nhanh?	Bất	cứ	khi	nào	bạn	gặp	một
người	lạ,	bất	luận	ở	đâu,	hãy	tận	dụng	cơ	hội	đó	để	gây	ấn	tượng	với	họ	như
trong	một	cuộc	phỏng	vấn	chính	thức.	Bạn	có	bao	giờ	nghĩ	rằng	một	cuộc
gặp	gỡ	vô	tình	lại	có	 thể	 là	cơ	hội	đưa	đến	một	cuộc	phỏng	vấn	việc	 làm
không?
Nên	 giới	 thiệu	 trong	 bao	 lâu?	 Bạn	 có	 thể	 tự	 giới	 thiệu	mình	 ngắn	 gọn
trong	khoảng	tối	thiểu	từ	30	giây	đến	tối	đa	một	phút.	Vấn	đề	là	bạn	không



cần	phải	nói	 thật	nhanh	hay	khoa	trương	bản	thân,	mà	là	bạn	phải	có	khả
năng	mô	tả	chính	mình	với	phong	thái	lôi	cuốn	người	khác.
Vậy	bạn	cần	bắt	đầu	thế	nào?	Trước	hết,	hãy	tự	giới	thiệu	thật	lịch	sự	tên
bạn	và	công	việc	bạn	đang	làm.	Không	nhất	thiết	phải	mô	tả	chi	tiết.	Ví	dụ:
“Xin	chào,	tên	tôi	là…	Tôi	đang	làm	kế	toán	tại…”
Tiếp	theo?	Hãy	mô	tả	vắn	tắt	những	ưu	điểm	và	kỹ	năng	của	bạn.	Đó	là	lý
do	tại	sao	việc	tự	phân	tích	và	đánh	giá	bản	thân	là	rất	quan	trọng	trước	khi
bạn	ra	ngoài	“tiếp	thị”	mình	với	mọi	người.	Vì	rất	có	thể	một	ai	đó	sẽ	tình
cờ	hỏi	bạn:	“Bạn	chuyên	về	ngành	gì?”,	hay:	“Bạn	là	y	tá	gì?”

Hãy	nghĩ	xem	bạn	thực	sự	muốn	giới	thiệu	những	gì	về	bản	thân	trong	lần	hội
ngộ	đầu	tiên?	Ví	dụ:	“Tôi	là	người	thích	chi	tiết	và	cái	cốt	lõi	của	thông	tin”	hay:
“Tôi	làm	công	nghệ	thông	tin	nhưng	thực	ra	tôi	chuyên	thiết	kế	trang	web	cho
những	người	sáng	tạo”.

Hãy	luôn	vắn	tắt	để	không	làm	người	nghe	chán.	Hãy	liệt	kê	sẵn	vài	đặc	điểm
chính	về	bạn	trước	khi	ra	ngoài	giao	tiếp	và	hãy	thực	hành,	thực	hành,	thực	hành
mãi.

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	luôn	nghĩ	đến	những	mục	tiêu	nghề	nghiệp	ngắn	hạn	và	dài	hạn	khi

bạn	thực	hiện	tự	giới	thiệu	nhanh.	Ví	dụ,	khi	bạn	muốn	tìm	hiểu	về	một	cơ
hội	việc	làm	khác,	về	một	công	ty	hay	một	người	nào	đó	mà	bạn	có	thể	nhờ
cậy,	hãy	nên	đưa	câu	“Tôi	đang	muốn	tìm	hiểu	về…”	trong	phần	tự	tiếp	thị
mình.

Hãy	luôn	sẵn	sàng	giới	thiệu	ưu	điểm	chính	của	bản	thân	trong	khoảng
một	phút	trở	lại.

3.4	Giữ	vẻ	tự	tin,	bình	tĩnh
Bạn	có	bao	giờ	thấy	một	người	nhút	nhát	diễn	thuyết	chưa?	Khua	chân	múa
tay,	mồ	hôi	đầm	đìa,	nói	lắp,	thậm	chí	còn	xin	lỗi	nữa.	Còn	ngược	lại,	khi
xem	một	người	tự	tin	 thì	sao?	Bạn	sẽ	muốn	mua	hàng	của	ai	hơn?	Người
thứ	nhất	hay	thứ	hai?

	

Bản	chất	của	sự	tự	tin	là	rất	cuốn	hút	và	gợi	cảm.	(Tôi	muốn	nói	tự	tin



chứ	không	phải	tự	mãn).	Chúng	ta	thích	người	tự	tin	vì	họ	thoải	mái	khi	tiếp
xúc.	Có	thể	bạn	vẫn	thấy	tội	nghiệp	cho	người	nhút	nhát	hay	thiếu	tự	 tin,
nhưng	chắc	là	bạn	sẽ	không	mua	sản	phẩm	của	họ.
Bạn	đã	tự	tin	rồi	chứ?	Tôi	nhớ	có	ai	đó	nói	“Tự	 tin	không	khó	nếu	bạn
muốn”.	Đúng	vậy,	nhưng	để	có	dáng	vẻ	tự	 tin	 thì	cần	thủ	thuật.	Bạn	phải
đổi	mới	cách	nghĩ	về	chính	mình	hoặc	áp	dụng	cách	khác	nhanh	hơn	là,	cứ
xử	sự	như	thể	bạn	rất	tự	tin.
Ra	vẻ	 tự	 tin.	Tưởng	 tượng	bạn	đang	đứng	 trước	một	đám	đông	và	diễn.
Một	là	bạn	so	vai	rụt	cổ	và	siết	chặt	tay	trước	bụng	và	tự	nhủ	rằng	bạn	đang
sợ.	Hai	là	trở	thành	minh	tinh	trong	một	ngày	và	sẵn	sàng	diễn	xuất.	Nếu	là
một	diễn	viên	phải	diễn	xuất	một	vai	diễn	giả	nổi	 tiếng,	mình	sẽ	diễn	sao
đây?	Có	lẽ	phải	đứng	thẳng,	thở	êm	và	tỏ	rõ	uy	quyền.	Nói	cách	khác,	hãy
diễn.
Bạn	sẽ	thấy	tự	tin	y	như	thật.	Cái	lạ	là	bằng	cách	đóng	giả	tự	tin,	bạn	lại
thực	 sự	 thay	đổi	được	cách	nghĩ	 của	mình.	Thái	độ	 tự	 tin	 sinh	 ra	 từ	cảm
giác	tự	tin	và	nó	sẽ	trở	thành	thói	quen.	Chẳng	bao	lâu	sau,	bạn	sẽ	không
thể	 làm	khác,	bạn	sẽ	bộc	 lộ	sự	 tự	 tin	mọi	nơi	mọi	chỗ,	 từ	văn	phòng	 làm
việc	 đến	mọi	 việc	 bạn	 làm.	Mọi	 người	 sẽ	 chú	ý	 đến	bạn	và	 bạn	 sẽ	 được
chọn	trong	mọi	loại	cơ	hội.

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	đổi	tư	thế	để	cảm	thấy	thoải	mái	hơn	về	bản	thân.	Hãy	tập	đứng	với

tư	thế	tự	tin	và	cân	bằng.	Xả	giãn	hai	cánh	tay	dọc	theo	thân.	Hãy	để	đầu
bạn	thư	giãn	ngay	ngắn	giữa	hai	vai.	Nếu	đứng	đúng	tư	thế,	bạn	sẽ	cảm	thấy
thoải	mái.

Đóng	giả	tự	tin	sẽ	làm	bạn	tự	tin	thật.

Thực	ra,	đây	là	một	bí	quyết	hay,	cứ	làm	như	thế	nếu	bạn	thực	sự	muốn	tăng
tiến	trong	nghề	nghiệp.

3.5	Duy	trì	mạng	giao	tiếp	rộng
Người	thành	đạt	thường	giống	nhau	ở	chỗ	bất	luận	trong	ngành	nghề	nào,
họ	đều	không	bao	giờ	 làm	việc	đơn	độc.	Họ	có	mạng	 lưới	giao	 tiếp	 rộng
trong	 lẫn	ngoài	công	việc	và	họ	không	chỉ	biết	cách	xây	dựng	mạng	 lưới
mạnh	mà	còn	biết	cách	hỗ	trợ	nó.	Cái	tốt	là	ở	chỗ	bạn	cũng	có	thể	học	cách



làm	y	như	vậy,	bất	luận	bạn	làm	công	việc	gì.
	

Mục	đích	của	việc	tạo	mạng	lưới	quan	hệ	là	gì?	Giữa	thành	công	và	kỹ
năng	xây	dựng	mạng	 lưới	quan	hệ	 luôn	có	mối	quan	hệ	với	nhau.	Người
thành	công	cho	rằng	mối	quan	hệ	giúp	họ	có	việc	làm	và	thăng	tiến	và	coi
thời	gian	dành	cho	việc	tạo	quan	hệ	là	một	khoản	đầu	tư	chứ	không	phải	là
sự	lơ	là	công	việc.	Nếu	bạn	muốn	xúc	tiến	nghề	nghiệp	thì	 tạo	mạng	lưới
quan	hệ	là	cần	thiết	và	không	thể	thiếu	trong	đời	sống	hàng	ngày,	ở	cơ	quan
cũng	như	ở	nhà.
Mạng	giao	tiếp	thông	thường.	Tạo	mạng	giao	 tiếp	không	chỉ	 là	hội	họp
chuyên	môn	hay	khi	bạn	trao	danh	thiếp	cho	người	khác.	Nó	còn	là	những
giao	tiếp	bình	thường	mỗi	lần	bạn	gặp	một	người	nào	đó.
Mở	rộng	mạng	lưới.	Mạng	quan	hệ	có	nghĩa	rộng	vượt	ra	ngoài	quy	mô
một	số	bạn	bè	thân	thiết	và	có	ảnh	hưởng.	Thực	tế,	việc	tạo	lập	mạng	giao
tiếp	thành	công	nằm	ở	chỗ	mạng	càng	rộng,	càng	tốt.	Không	nhất	thiết	phải
thân	thiết	với	một	người	thì	mới	có	lợi.	Nghiên	cứu	cho	thấy	rằng	mối	quan
hệ	sơ	giao	vẫn	có	thể	làm	cầu	nối	tới	nhiều	người	khác	hiệu	quả	như	mối
quan	hệ	thân	thiết.
Tiềm	năng	mạng	giao	tiếp.	Ai	cũng	có	thể	giới	thiệu	bạn	trong	công	việc,
từ	bạn	bè,	đồng	nghiệp	cho	đến	người	làm	tóc	cho	bạn.	Lý	do	mạng	rộng
phát	huy	hiệu	quả	vì	sáu	độ	ngăn	cách,	còn	gọi	là	mạng	con	người.	Đây	là
giả	 thuyết	được	nghiên	cứu	kỹ	càng	bởi	 tác	giả	Frigyes	Karinthy	–	người
gốc	Hungary:	Mỗi	người	trên	thế	giới	đều	cách	bất	kỳ	người	nào	khác	họ
muốn	giao	tiếp	sáu	bước.
Hãy	dùng	mạng	con	người	để	phát	tán	ảnh	hưởng	của	bạn.	Bất	luận	bạn
đang	tìm	kiếm	thông	tin	hay	một	lời	tiến	cử,	hãy	hỏi	những	người	bạn	biết.
Có	 thể	bạn	chưa	 tìm	được	ngay	đúng	người	cần	 tìm,	nhưng	những	người
bạn	gặp	sẽ	biết	những	người	khác	biết	người	đó.	Nếu	bạn	luôn	luôn	biết	rõ
cái	mình	cần	làm,	mạng	lưới	quan	hệ	của	bạn	sẽ	giúp	tiếp	thị	cho	bạn.

“Tôi	có	liên	quan	tới	mọi	người	trên	hành	tinh	này	qua	sáu	người	khác.”
Frigyes	Karinthy

Để	tạo	cơ	hội	nghề	nghiệp	thì	một	mạng	giao	tiếp	rộng	dù	sơ	giao	vẫn
tốt	hơn	một	mạng	thân	thiết	mà	nhỏ.



3.6	Tạo	tiếng	vang
Tự	phong	chức	hiệu	cho	mình	trong	ngành	chuyên	môn	đang	làm	cũng	là
một	cách	làm	tăng	giá	trị	nghề	nghiệp.	Nó	sẽ	tạo	quan	hệ	cho	bạn,	cho	bạn
nhiều	cơ	hội	phát	triển	nghề	nghiệp	và	thậm	chí	còn	tạo	cả	công	việc	cho
bạn	trước	khi	công	việc	đó	được	quảng	cáo,	và	có	khả	năng	là	 tên	bạn	sẽ
được	chiếu	cố	đầu	tiên.

	

1.	 Hãy	 làm	mình	 được	 biết	 đến	 trong	 toàn	 ngành.	Hãy	 tham	gia	 những	 hội
đoàn	nghề	nghiệp,	tình	nguyện	giúp	việc	hội	nghị,	sẵn	sàng	phát	biểu	đề	tài
bạn	biết	hay	liên	tục	cập	nhật	tin	tức	nghề	nghiệp	bằng	cách	đăng	ký	bản	tin
và	các	buổi	diễn	thuyết.

2.	 Trong	những	hội	nghị	và	cuộc	họp,	không	nên	chỉ	nói	chuyện	với	những
người	bạn	đã	biết.	Hãy	xem	trước	danh	sách	tham	dự.	Tự	giới	thiệu	mình
hay	nhờ	ai	đó	quen	biết	giới	 thiệu	mình	với	người	khác.	Hãy	chắc	 là	bạn
nhớ	tên	mọi	người	bạn	gặp,	và	nhớ	chuẩn	bị	sẵn	một	bài	tự	giới	thiệu	nhanh
bản	thân.

3.	 Hãy	tận	dụng	mọi	cơ	hội	giao	tiếp	với	những	người	trong	nghề	không	chỉ
bằng	cách	nhờ	họ	giúp	mình	mà	còn	nên	tự	đề	nghị	giúp	người	khác.	Luôn
sẵn	 sàng	 làm	điều	gì	đó	cho	một	người	khác,	dù	nhỏ	nhặt,	như	cung	cấp
một	thông	tin	hay	tên	một	người	quen.

4.	 Hãy	đặt	câu	hỏi	và	chú	ý	vào	câu	chuyện.	Đừng	nghĩ	“việc	đó	thì	liên	quan
gì	đến	mình?”,	mà	thay	vào	đó,	hãy	tìm	một	điểm	chung	với	người	bạn	tiếp
chuyện,	 bất	 luận	 đó	 là	 chuyện	 chuyên	môn,	 tiêu	 khiển	 hay	 hội	 họp.	Nhớ
theo	dõi	tiếp	câu	chuyện	sau	đó	và	gửi	tên	người	quen	hay	bài	báo	họ	đang
cần	tìm.

Hãy	tận	dụng	mọi	cơ	hội	để	giúp	người	khác,	và	chẳng	bao	lâu	bạn	sẽ
có	bạn	bè	khắp	trong	ngành.

Tình	huống:
Mei	 Li	 nói	 “Tôi	 không	 quen	 sinh	 hoạt	 nhóm	 vì	 tôi	 luôn	 cảm	 thấy	 sợ

những	nơi	chưa	quen	biết.	Tôi	phải	nỗ	lực	để	bắt	chuyện	với	mọi	người,	từ
người	phục	vụ	bàn	đến	những	nhân	vật	quan	 trọng.	Tôi	phát	hiện	ra	 rằng
ngay	cả	người	không	chung	nghề	với	 tôi	vẫn	rất	hữu	 ích,	như	vợ	của	sếp
hiện	nay.	Chính	nhờ	chúng	tôi	đã	chat	với	nhau	và	tôi	biết	chồng	bà	đang
tìm	người	cho	một	công	việc	mới.	Sau	đó	tôi	gửi	bà	một	tin	nhắn	nói	sẽ	rất



hân	hạnh	được	gặp	bà	và	hy	vọng	chúng	tôi	sẽ	còn	gặp	nhau	nữa,	và	bà	đã
trả	 lời	 tôi	bằng	 tin	nhắn	 rằng	chồng	bà	muốn	nói	chuyện	với	 tôi.	Tôi	gọi
điện	cho	ông,	chúng	tôi	trao	đổi	vắn	tắt,	và	ít	tuần	sau	tôi	được	mời	phỏng
vấn	chính	thức”.

3.7	Vận	hên	trên	mạng
Mạng	Internet	mở	ra	một	thế	giới	mới	cho	người	tham	gia.	Bất	luận	là	bạn
có	trang	web	riêng	hay	tham	gia	mạng	xã	hội,	Internet	giúp	quảng	bá	và	tạo
quan	hệ	mới	cho	bạn.	Hãy	chắc	là	bạn	gửi	ra	một	thông	điệp	rõ	ràng	trên
mạng	để	duy	trì	một	thương	hiệu	nghề	nghiệp	nhất	quán.

Nhiều	người	tìm	việc	làm	thích	dùng	những	bảng	tin	tuyển	dụng	trên	mạng	và
thường	thì	rất	hiệu	quả.	Tuy	thế,	lợi	ích	của	bảng	tin	tìm	việc	trên	mạng	sẽ	biến
mất	ngay	khi	bạn	 tìm	được	việc.	Trang	mạng	hay	 trang	web	 riêng	của	bạn	có
tuổi	thọ	lâu	hơn	nhiều	và	có	thể	tạo	một	tiếng	vang	lớn	hơn.

Tất	cả	các	 trang	mạng	 trên	 Internet	đều	hữu	 ích	vì	chúng	giúp	bạn	 theo	dõi
thông	tin	những	người	bạn	quen	biết.
	

Linkedin.	 Trang	 web	 Linkedin	 (www.linkedin.com)	 hiện	 nay	 được	 giới
chuyên	nghiệp	và	giới	tuyển	dụng	xem	là	một	trong	những	công	cụ	quản	trị
mạng	lưới	quan	hệ	trực	tuyến	thông	dụng	nhất.	Ưu	điểm	của	công	cụ	này	là
không	nhất	thiết	phải	biết	bạn	mới	tìm	được	bạn	–	mà	chỉ	cần	gõ	chức	danh
hay	tên	công	ty	là	công	cụ	tìm	kiếm	dễ	dàng	tìm	được	tên	bạn.
Blogs,	YouTube	và	Twitter.	Nếu	đang	hành	nghề,	bạn	nên	làm	trang	mạng
riêng	hay	thậm	chí	chỉ	cần	duy	trì	một	blog	hay	podcast.	Hay	nếu	bạn	muốn
thực	sự	đưa	lên	sơ	yếu	lý	lịch	của	bạn	lên,	tại	sao	không	thử	làm	một	video
clip	trên	trang	mạng	YouTube	(www.youtube.com),	hay	twitter.com.

Nếu	 bạn	 sử	 dụng	 những	 trang	 mạng	 xã	 hội	 như	 Facebook
(www.facebook.com)	hay	MySpace	(www.myspace.com),	hãy	chắc	rằng	thương
hiệu	của	bạn	thống	nhất	trên	tất	cả	các	trang	mạng	nghề	nghiệp.	Hãy	nhất	quán
trong	mọi	việc	bạn	làm,	chắc	chắn	mạng	Internet	là	một	công	cụ	rất	tiềm	năng.

Hãy	cân	nhắc	những	thông	tin	hiện	lên	đầu	tiên	khi	ai	đó	gõ	tên	bạn	trên	công
cụ	 tìm	kiếm.	Hiện	nay,	 chúng	 ta	ngày	càng	xuất	hiện	nhiều	 trên	mạng,	vì	vậy
người	 thành	công	 rất	chăm	chút	giữ	gìn	 thương	hiệu	bản	 thân	họ.	Nếu	bạn	có
trang	web	riêng,	đồng	nghiệp	hay	những	người	 thuê	 lao	động	 tiềm	năng	sẽ	dễ



dàng	 tìm	được	bạn	ở	 trang	web	đó	hơn	 là	 từ	một	 thông	 tin	nào	đó	bạn	không
kiểm	soát	được	trên	Internet.

“Vấn	 đề	 kinh	 doanh	 thường	 được	 quyết	 định	 trong	 những	 bữa	 ăn	 hơn
những	lúc	khác	trong	ngày,	nhưng	những	khóa	đào	tạo	thạc	sĩ	quản	trị	kinh
doanh	(MBA)	thường	không	đề	cập	đến	điều	này.”

Peter	Drucker,	tác	giả	sách	kinh	doanh

Hãy	sử	dụng	những	trang	mạng	trực	tuyến	để	quảng	bá	hình	ảnh	và
thương	hiệu	cá	nhân.

3.8	Duy	trì	sự	hiện	hữu	trong	công	ty
Người	 thành	 công	 thường	 có	mạng	 lưới	 giao	 tiếp	 tốt	 trong	 công	 ty.	 Tuy
nhiên,	 đôi	 khi	 họ	 xem	 việc	 giao	 tiếp	 với	 đồng	 nghiệp	 là	 “chính	 trị	 văn
phòng”	có	tính	mị	dân.	Thực	tế,	mạng	giao	tiếp	hiệu	quả	đặt	cơ	sở	trên	sự
quan	tâm	đối	với	người	khác	và	tinh	thần	bằng	hữu	chân	chính.

Giao	tiếp	trong	công	ty	không	nhất	thiết	phải	vô	cảm	như	làm	chính	trị	mà	là
khai	thác	những	mối	quan	hệ	với	đồng	nghiệp	trên	nguyên	tắc	cả	hai	cùng	có	lợi
và	cùng	giúp	ích	lẫn	nhau.	Vậy	bạn	phải	bắt	đầu	thế	nào?	Bạn	có	thể	làm	ngay
những	bước	đơn	giản	sau.
	

Gợi	chuyện	thân	mật.	Không	nên	chỉ	ngồi	lì	ở	bàn	làm	việc	với	cái	điện
thoại.	Hãy	làm	quen,	mỉm	cười	và	gợi	chuyện	với	các	đồng	nghiệp	khác.
Biết	lắng	nghe.	Hãy	tìm	hiểu	mối	quan	tâm	và	mục	tiêu	của	đồng	nghiệp.
Dành	đôi	chút	 thời	gian	ngoài	giờ	làm	việc	 trò	chuyện	thân	mật	với	đồng
nghiệp	sẽ	tốt	cho	bạn.
Nhiệt	tình	giúp	đỡ.	Nếu	có	ai	cần	giúp	việc	gì	đó	ngoài	chuyên	môn	hay
nhiệm	vụ	của	bạn,	hãy	sẵn	lòng	giúp	đỡ	và	gây	thiện	cảm	với	họ.
Việc	ngoài	chuyên	môn.	Nếu	bạn	có	ý	tưởng	hay	thông	tin	mà	đồng	nghiệp
khác	đang	cần,	hãy	đề	nghị	giúp	họ.
Giao	 tiếp	 xã	 hội.	 Dành	 thời	 gian	 rảnh	 rỗi	 cho	 đồng	 nghiệp	 và	 các	 hoạt
động	giao	tiếp	khác.
Giờ	giải	lao.	Cùng	ăn	trưa	với	đồng	nghiệp,	đừng	nên	chỉ	ăn	riêng	tại	bàn
làm	việc.
Nắm	 bắt	 cơ	 hội	 giao	 tiếp.	 Nên	 tận	 dụng	 những	 cơ	 hội	 giao	 tiếp	 trong
những	khóa	học	bồi	dưỡng	hay	hội	họp,	hội	nghị,…



Dùng	danh	thiếp.	Trong	những	buổi	họp	và	hội	nghị,	hãy	chuẩn	bị	ít	nhất
hai	danh	thiếp	cho	người	bạn	sẽ	quen.
Xin	phản	hồi.	Hãy	xin	ý	kiến	phản	hồi	của	đồng	nghiệp	về	những	gì	bạn
đang	làm.	Hãy	cởi	mở	để	tiếp	nhận	mọi	ý	kiến	của	họ.

Tiếp	thị	kiểu	virus,	dùng	khẩu	ngữ	để	quảng	bá	sản	phẩm.	Hãy	dùng	ý	tưởng
đó	để	làm	bạn	hiện	hữu	trong	công.

Hãy	quảng	bá	hình	ảnh	bản	thân	vừa	giỏi	nghề,	vừa	khéo	léo	trong	ứng
xử.

Tình	huống:
“Trước	kia	tôi	vẫn	rất	ngại	tạo	quan	hệ,”	Johann	nói.	“Nhưng	gần	đây,	tôi

đã	thay	đổi	ý	nghĩ	đó	khi	tôi	chat	với	các	đồng	nghiệp	ở	một	bộ	phận	khác.
Họ	cho	tôi	biết	họ	đang	gặp	một	vấn	đề	kỹ	thuật,	tôi	đã	ghé	qua	để	giúp	họ.
Chúng	tôi	bắt	đầu	qua	lại	thường	xuyên	hơn.	Tôi	chẳng	hề	nghĩ	rằng	việc
đó	lại	là	tạo	mạng	giao	tiếp.	Sau	đó	một	người	trong	nhóm	cho	biết	anh	ta
đã	nói	với	ông	sếp	một	bộ	phận	khác	rằng	tôi	giỏi	vi	tính	và	thích	hợp	làm
IT	(công	nghệ	 thông	 tin)	cho	họ.	Chuyện	đó	cho	 thấy	ấn	 tượng	 tốt	có	 tác
dụng	không	ngờ.”

3.9	Kỹ	năng	viết
Khả	năng	thông	tin	bằng	lời	nói	sẽ	tạo	khác	biệt	lớn	trong	nghề	nghiệp	của
bạn.	Tuy	thế,	dù	thế	giới	việc	làm	hiện	đã	thân	mật	hơn	trước	nhiều,	thông
tin	bằng	văn	bản	cũng	quan	trọng	không	kém.	Bạn	cần	kỹ	năng	truyền	đạt
thông	tin	bằng	văn	bản	để	hỗ	trợ	cho	những	gì	bạn	nói.

Bạn	cần	phải	viết	email	hay	thư	từ	cho	đồng	nghiệp,	sếp	hay	khách	hàng.	Đến
một	giai	đoạn	nào	đó	trong	nghề	bạn	có	lẽ	sẽ	còn	phải	viết	thư	xin	việc	cho	sếp
tương	lai.	Dù	viết	gì	đi	nữa,	thì	bạn	cũng	sẽ	được	phán	xét	theo	cách	bạn	làm	có
tốt	hay	không.	Sau	đây	là	vài	điều	căn	bản	cần	nhớ	mỗi	khi	bạn	viết	hay	đánh
máy	văn	bản.
	

Áp	dụng	đúng	những	nguyên	tắc	thư	tín	căn	bản.	Chọn	kiểu	chữ	dễ	đọc.
Kiểm	tra	lỗi	đánh	máy	và	cú	pháp.	Rất	nhiều	người	gửi	thư	đầy	những	lỗi.
Lý	do	phải	chính	đáng.	Nếu	bạn	không	nhất	thiết	phải	dùng	văn	bản,	thì
không	nên	dùng.	Giao	tiếp	bằng	lời	sẽ	tốt	hơn.



Hãy	thận	trọng.	Nếu	bạn	không	muốn	email	của	mình	gây	sốc	hay	được
chuyển	qua	nhiều	người	khác	đọc,	hãy	cân	nhắc	trước	khi	viết.
Nắm	 rõ	 những	 gì	 bạn	muốn	 truyền	 đạt.	Gạch	 bỏ	 những	 chỗ	 rườm	 rà.
Nếu	bạn	làm	rõ	được	vấn	đề	muốn	nói,	bạn	sẽ	tạo	ấn	tượng	mạnh.
Biết	rõ	người	đọc.	Viết	cho	sếp	hay	khách	hàng	theo	phong	cách	thân	mật
bạn	bè	sẽ	không	hợp	lý.	Hãy	viết	cho	trang	trọng	nếu	chưa	chắc	chắn.
Hãy	cho	biết	bạn	sẽ	 làm	gì	 tiếp	 sau	khi	gửi	 thư.	Nếu	bạn	viết	 thư	hay
email,	bạn	muốn	điều	gì	tiếp	theo	sau	đó?	Hãy	bảo	đảm	rằng	người	đọc	biết
rõ	bạn	sẽ	theo	sát.

Kỹ	năng	viết	 tốt	 sẽ	giúp	 tiếp	 thị	bạn	hiệu	quả	dù	bạn	đã	có	việc	 làm	ở	một
công	ty	hay	đang	tìm	việc	làm	mới.	Như	mọi	việc	khác,	kỹ	năng	viết	cũng	củng
cố	uy	tín	chuyên	môn	của	bạn.

Chỉ	nên	viết	văn	bản	khi	thực	sự	cần	thiết,	và	hãy	khiến	cho	văn	bản	đó
đáng	đọc.

Tình	huống:
Anish	nói:	“Tôi	luôn	không	gặp	may	khi	gửi	đơn	xin	việc	làm	cho	người

tuyển	dụng,	mãi	cho	đến	khi	 tôi	đổi	cách	viết	 thư	xin	việc	kèm	 theo.	Tôi
nhận	ra	rằng	thư	dài	quá	thì	chẳng	ai	muốn	đọc.	Đa	số	chỉ	bỏ	ra	vài	giây	để
đọc	thư.	Bây	giờ	thì	tôi	chọn	mẫu	thư	đơn	giản.	Đoạn	đầu	tôi	nói	lý	do	tại
sao	 tôi	 nộp	đơn	xin	 việc	 làm	đó	và	 tôi	 biết	 thông	 tin	 tuyển	dụng	 từ	 đâu.
Đoạn	2,	 tôi	nêu	những	ưu	điểm	bản	 thân	–	đó	 là	đoạn	 tóm	 tắt	khoảng	ba
dòng	những	kỹ	năng	và	kinh	nghiệm	của	 tôi.	Sau	đó,	 tôi	 cho	biết	 có	gửi
kèm	Đơn	xin	việc,	sẽ	tiếp	tục	theo	dõi	và	sẽ	gọi	điện	sau	vài	hôm.	Từ	đó	trở
đi	mọi	 chuyện	 đều	 tốt	 hơn.	 Tôi	 thậm	 chí	 không	 cần	 gọi	 điện,	 bên	 tuyển
dụng	đọc	đơn	xin	việc	và	chủ	động	liên	lạc	với	tôi	để	thu	xếp	phỏng	vấn.”



Tiềm	năng
Muốn	quản	trị	nghề	nghiệp	trong	công	ty,	bạn	cần	làm	cho	mình	xứng	đáng

được	thăng	tiến.	Là	người	được	chọn	để	phó	thác	trách	nhiệm	sẽ	mở	ra	nhiều	cơ
hội	 thăng	 tiến	và	phát	 triển	 cho	bạn.	 (Điều	này	cũng	bảo	đảm	 rằng	 trong	 thời
buổi	khó	khăn,	bạn	sẽ	là	người	cuối	cùng	buộc	phải	thôi	việc).

4.1	Đồng	nhất	nhu	cầu	bản	thân	với	công	ty
Một	hợp	đồng	tuyển	dụng	không	chỉ	là	hợp	đồng	pháp	lý.	Đằng	sau	nó	còn
là	một	thỏa	thuận	khác:	Hợp	đồng	tình	cảm.	Bạn,	bên	làm	thuê,	đồng	ý	bỏ
thời	gian	và	tự	do	cá	nhân	để	làm	việc	cho	một	người	khác	để	đổi	lấy	đồng
tiền,	an	ninh	và	những	nhu	cầu	hàng	ngày	khác.

Bản	hợp	đồng	bất	thành	văn	giữa	2	bên	này	sẽ	mang	lại	lợi	ích	và	sự	hài	lòng
cho	mọi	người	nếu	nhu	cầu	2	bên,	là	bạn	và	sếp	bạn,	được	thỏa	mãn.	Ví	dụ,	có
thể	bạn	muốn	được	thử	thách	và	cơ	hội	để	học	hỏi,	còn	công	ty	bạn	thì	có	chế	độ
đãi	ngộ	những	người	chấp	nhận	thử	thách.

Tuy	nhiên,	điều	gì	sẽ	xảy	ra	nếu	bạn	yêu	thích	sáng	tạo	và	thích	chung	nhóm
với	những	người	 thoải	mái,	nhưng	ông	chủ	bạn	 lại	 thích	môi	 trường	diễn	biến
nhanh,	chú	trọng	vào	tác	vụ	và	đặt	những	giá	trị	của	bạn	sau	nhu	cầu	của	ông	ta?
Khi	nhu	cầu	của	bạn	không	đồng	bộ	với	nhu	cầu	của	công	ty,	bạn	sẽ	bắt	đầu	thấy
không	vui,	rồi	sự	không	vui	đó	sẽ	ảnh	hưởng	những	người	khác	quanh	bạn.	Bạn
sẽ	khó	mà	được	thăng	tiến.	Cuối	cùng	có	lẽ	bạn	sẽ	phải	thôi	việc	hay	thậm	chí	bị
cho	thôi	việc.

Nếu	có	thể	đồng	nhất	nhu	cầu	bản	thân	bạn	với	công	ty,	bạn	sẽ	dễ	có	cơ	hội
thăng	tiến	và	không	cần	phải	đổi	nghề	đột	ngột.
	

Mục	tiêu.	Mục	 tiêu	công	 ty	 là	gì?	Hãy	kiểm	tra	 lại	bản	sứ	mệnh	công	 ty
(mission	statement)	nếu	có.	Bạn	có	thể	đóng	góp	vào	lĩnh	vực	gì?
Giá	trị.	Công	ty	bạn	đánh	giá	cao	những	phẩm	chất	gì	của	nhân	viên?	Hãy
suy	nghĩ	không	chỉ	về	những	giá	trị	được	công	ty	kêu	gọi,	mà	còn	cả	những
hành	động/kỹ	năng	được	tưởng	thưởng.
Nhu	 cầu.	 Bây	 giờ	 hãy	 nghĩ	 về	 những	 nhu	 cầu	 của	 bạn.	Những	 nhu	 cầu
nghề	nghiệp	đó	có	phù	hợp	với	các	nhu	cầu	của	công	ty	không?



Cống	 hiến.	 Những	 gì	 bạn	 cần	 cống	 hiến	 cho	 công	 ty	 có	 cân	 xứng	 với
những	điều	công	ty	trao	lại	cho	bạn	dưới	hình	thức	tưởng	thưởng	không?
Thay	đổi.	Bạn	phải	đổi	mới	cái	gì	để	đồng	nhất	bản	thân	với	công	ty	?	Bạn
có	thể	làm	những	việc	đổi	mới	đó	một	cách	vui	vẻ	không?

Nếu	có	 thể	đồng	nhất	chí	hướng	bản	 thân	với	công	 ty	 thì	bạn	sẽ	vui	vẻ	khi
thực	hiện	những	hành	động	có	ảnh	hưởng	tích	cực	tới	công	ty	bạn.	Khi	đó,	họ	sẽ
đãi	ngộ	bạn	lại	trong	nghề	nghiệp	của	bạn.

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	nghĩ	về	cách	tổ	chức	cấp	bậc	trong	công	ty	bạn.	Hãy	tìm	cách	xác

định	mục	tiêu	chính	của	 toàn	công	ty	của	bộ	phận	và	của	nhóm	bạn.	Xác
định	 bạn	 có	 thể	 đóng	 góp	 nhiều	 nhất	 vào	 những	 lĩnh	 vực	 nào?	Nếu	 bạn
chưa	cảm	thấy	chắc,	hãy	xem	lại	những	kỹ	năng	và	thành	tích	đã	đạt	trong
quá	khứ.

Hãy	 tìm	điểm	chung	giữa	những	điều	gì	bạn	muốn	 có	 trong	nghề	và
những	gì	công	ty	yêu	cầu	nhân	viên.

4.2	Luôn	cống	hiến
Ở	những	giai	đoạn	đầu	mới	vào	nghề,	ông	chủ	mua	bạn	vì	những	tiềm	năng
của	bạn.	Ông	sẵn	lòng	huấn	luyện	cho	bạn,	vì	thế	bạn	thường	được	đánh	giá
trên	cơ	sở	những	phẩm	chất	cá	nhân	và	cá	tính	của	bạn.	Khi	bạn	càng	tiến
triển	hơn	trong	nghề	sau	này,	bạn	được	thuê	và	đề	bạt	trên	cơ	sở	những	kết
quả	bạn	đem	lại	cho	công	ty	có	hiệu	quả	như	thế	nào.

Trong	kinh	doanh,	người	cống	hiến	hiệu	quả	nhất	là	người	làm	việc	chăm	chỉ
và	luôn	hướng	về	mục	tiêu.	Hãy	nghĩ	về	những	điều	sau:
	

1.	 Để	 làm	nổi	bật	bản	 thân	và	được	 thăng	 tiến,	bạn	cần	nhiều	 thứ	khác	nữa
ngoài	việc	hoàn	thành	nhiệm	vụ	mà	cấp	trên	giao	cho	bạn	thực	hiện.	Người
được	 đánh	 giá	 cao	 trong	 công	 ty	 luôn	 nghĩ	 về	 nhiệm	vụ	 được	 giao	 hàng
ngày	lồng	trong	những	nhu	cầu	của	toàn	công	ty.	Khả	năng	đáp	ứng	yêu	cầu
của	những	mục	tiêu	tức	thời	và	lâu	dài	sẽ	cho	bạn	ưu	thế	so	với	những	đồng
nghiệp	khác.

2.	 Hãy	luôn	vui	vẻ,	không	chỉ	để	 làm	việc	ai	đó	nhờ	bạn	mà	còn	để	 làm	tốt
hơn	yêu	cầu	của	họ.	Nếu	ai	đó	cần	một	người	xung	phong	gánh	một	trách



nhiệm	nào	đó,	hãy	xung	phong.	Hy	sinh	thời	gian	và	công	sức	bây	giờ,	bạn
chắc	chắn	sẽ	được	đền	bù	xứng	đáng	về	sau.

3.	 Người	thực	hiện	nhiệm	vụ	đúng	thời	hạn	và	đúng	hạn	mức	tài	chính	sẽ	dễ
dàng	thăng	tiến.	Họ	tìm	đúng	những	lĩnh	vực	công	việc	quan	trọng	đối	với
sếp	họ	và	bảo	đảm	hoàn	 thành	công	việc	không	chỉ	đúng	ý	mình	mà	còn
đúng	ý	sếp.

4.	 Điều	này	không	phải	luôn	luôn	rõ	ràng:	một	số	nhà	quản	lý	muốn	công	việc
được	thực	hiện	trong	hạn	mức	ngân	sách,	bất	luận	tác	động	của	điều	đó,	có
người	lại	đề	cao	giá	trị	đồng	tiền	nhưng	vẫn	muốn	bạn	đồng	thời	động	viên
nhóm	thích	đáng	để	ủng	hộ	nhiệt	tình	bất	cứ	việc	gì	bạn	làm.

“Trong	công	việc,	tôi	biết	mục	đích	là	làm	hết	khả	năng	mỗi	ngày”.
Donald	Trump,	doanh	nhân	Hoa	Kỳ

Hãy	đáp	ứng	được	cả	mục	tiêu	của	nhóm	và	của	tổ	chức,	bạn	sẽ	được
đánh	giá	cao	trong	toàn	công	ty.

4.3	Hãy	lạc	quan
Ở	bất	kỳ	môi	trường	nào,	người	khác	đều	đánh	giá	bạn	qua	những	gì	bạn
làm	và	cách	làm	của	bạn.	Ngay	cả	khi	bạn	cho	rằng	mình	gần	như	vô	hình
trong	công	việc	 thì	vẫn	sẽ	có	người	 lưu	ý	đến	bạn.	Một	 trong	những	điều
đầu	tiên	tạo	ấn	tượng	chính	là	thái	độ	của	bạn.	Bạn	là	người	hay	than	vãn,
ưa	 tán	 chuyện	 hay	 là	 người	 chuyên	 nghiệp	 và	 lạc	 quan?	 Hãy	 làm	 theo
những	nguyên	tắc	căn	bản	sau	đây	nếu	bạn	muốn	tiến	bộ.

	

1.	 Đừng	buôn	chuyện.	Làm	một	 thành	viên	nhóm,	hòa	đồng,	chuyện	 trò	và
tham	gia	những	sự	kiện	xã	hội	là	tốt.	Tuy	nhiên,	có	nhất	thiết	là	bạn	phải	trở
thành	một	người	buôn	chuyện	hay	không?	Dĩ	nhiên	là	không.	Nhưng	ngay
cả	khi	có	người	than	phiền	rằng	sếp	hay	công	ty	đối	xử	hà	khắc	với	nhân
viên,	hãy	đừng	để	mình	bị	cuốn	theo.	Nhớ	rằng	một	ngày	nào	đó,	bạn	có	thể
sẽ	là	sếp.	Và	bạn	sẽ	có	thể	lãnh	đạo	công	ty.

2.	 Đừng	có	thái	độ	phe	cánh	“bên	họ”	và	“bên	mình”.	Dĩ	nhiên,	bạn	vẫn
phải	hòa	đồng	với	các	 thành	viên	khác	 trong	nhóm.	Tự	 tách	biệt	mình	 ra
khỏi	nhóm	và	bộc	lộ	tham	vọng	bản	thân	quá	lộ	liễu	thì	sẽ	chẳng	ai	muốn
giao	du	với	bạn.	Bạn	sẽ	chẳng	được	thăng	tiến	nếu	bạn	không	hòa	hợp	và
không	có	đồng	minh.	Vì	thế,	hãy	cởi	mở	để	lắng	nghe	những	gì	người	khác



nói.	Người	 ta	 thường	 thích	 có	 những	 đồng	 nghiệp	 để	 nghe	 họ	 phàn	 nàn.
Đừng	bị	quyến	rũ	tham	gia	vào	những	chuyện	đôi	mách	“bên	họ,	bên	mình”
về	những	người	cấp	trên	giao	việc	cho	bạn.	Nếu	bạn	muốn	phát	triển	nghề
nghiệp	và	được	thăng	tiến	thì	bạn	cần	phải	thân	thiện	với	những	người	sếp
tương	lai	và	gây	ấn	tượng	với	họ	cũng	như	với	các	đồng	nghiệp	hiện	hữu.

3.	 Hãy	nên	có	thái	độ	“làm	được”.	Bạn	sẽ	có	khả	năng	được	đánh	giá	là	tích
cực	hơn	nếu	bạn	có	thái	độ	“làm	được”,	tích	cực.	Ngay	cả	khi	những	người
khác	 chán	nản,	 làm	việc	 quá	 sức	và	 bắt	 đầu	ngã	 lòng,	 hãy	 luôn	 là	 người
hướng	tới	mục	tiêu	một	cách	lạc	quan.	Có	câu	“đau	khổ	dẫn	dụ	đau	khổ”,	vì
thế	nếu	bạn	 có	 thái	 độ	 lạc	quan	có	 thể	bạn	 sẽ	mất	đi	một	vài	 người	bạn,
nhưng	bạn	sẽ	có	lại	nhiều	người	bạn	thành	công	và	tích	cực	khác.

Những	 cuộc	 nghiên	 cứu	 gần	 đây	 cho	 thấy	 rằng	 những	 người	 lạc	 quan	 nhất
cũng	là	những	người	may	mắn	nhất.	Nếu	bạn	có	thái	độ	tích	cực	thì	bạn	sẽ	tin
rằng	mình	có	thể	thành	đạt	hơn	và	do	đó	bạn	sẽ	thành	đạt	hơn.

Thái	độ	lạc	quan	thu	hút	những	người	quan	trọng.

4.4	Tìm	chỗ	đứng	cho	riêng	mình
Trong	một	nhóm	bao	giờ	cũng	có	những	người	thực	sự	sáng	giá.	Họ	có	thể
không	phải	 là	người	giỏi	hơn	những	người	khác	về	mọi	mặt	nhưng	họ	có
thể	làm	một	việc	gì	đó	thực	sự	tốt.	Có	thể	là	họ	biết	tổ	chức	các	buổi	giao
lưu,	 giỏi	 giúp	 người	 khác	 trong	 nhóm	 viết	 báo	 cáo,	 giao	 tiếp	 tốt	 hay	 có
khiếu	hài	hước.

Họ	nổi	bật	vì	họ	làm	một	việc	gì	đó	cho	nhóm	và	cho	tổ	chức	mà	không	có	ai
khác	làm.	Hơn	nữa,	đó	là	cái	nằm	ngoài	phạm	vi	bản	mô	tả	công	việc.	Khi	mới
vào	công	ty,	không	ai	bảo	họ	phải	làm	những	việc	đó,	nhưng	chính	khả	năng	đó
của	họ	lại	giúp	cho	công	việc	trôi	chảy	hay	vui	vẻ	hơn.	Nếu	đã	từng	làm	việc	cho
một	 công	 ty	 sắp	 tinh	giản	biên	 chế	 thì	 bạn	 sẽ	 thấy	 rằng	những	người	nói	 trên
thường	 là	những	người	 tồn	 tại	 đến	phút	 cuối.	Họ	có	chỗ	đứng	của	họ,	và	bạn
cũng	cần	chỗ	đứng	của	bạn.
	

Đừng	 tìm	 chỗ	 đứng	 đặc	 biệt	 riêng	 cho	một	 nhóm.	 Hẳn	 là	 bạn	 không
muốn	vai	trò	của	mình	là	điều	không	thể	thiếu	đối	với	công	việc	nhóm,	nếu
không	bạn	sẽ	không	bao	giờ	được	cất	nhắc.	Nhóm	bạn	sẽ	muốn	giữ	bạn	ở
mãi	vị	trí	đó	để	làm	mãi	công	việc	đó.



Chỗ	đứng	đó	cần	phải	được	người	ngoài	biết	đến.	Sở	trường	của	bạn	cần
phải	có	ích	và	phải	được	đánh	giá	cao	chứ	không	phải	là	thiết	yếu,	để	các
lãnh	 đạo	 biết	 đến	 bạn	 và	 nghĩ	 rằng	 “Tôi	muốn	 có	 người	 đó	 trong	 nhóm.
Người	ấy	rất	hữu	ích/	giỏi	viết	lách/	giỏi	giao	tiếp,…”
Chỗ	đứng	cần	phải	 có	 tính	xã	hội.	Chỗ	đứng	 lý	 tưởng	 của	bạn	 cần	 tạo
thêm	nhiều	cơ	hội	giao	tiếp	với	những	người	khác	trong	công	ty.	Ví	dụ,	bạn
có	 thể	 trở	 thành	 người	 mua	 quà	 cho	 người	 sắp	 nghỉ	 việc,	 chỉ	 cho	 đồng
nghiệp	cách	dùng	phần	mềm	mới	hiệu	quả	hơn,	hay	giới	 thiệu	mọi	người
một	website	hữu	ích.

Chẳng	bao	lâu,	bạn	sẽ	được	biết	đến	bởi	nhiều	người,	nhiều	nhóm	khác	nhau
và	sếp	lớn	sẽ	lưu	ý	đến	bạn.	Lúc	đó	thì	những	nhận	định	như:	“Điều	người	này
vào	công	việc	mới	này	thì	sao	nhỉ?	Anh	ta	có	vẻ	đáng	tin	cậy/	một	người	rất	có
tinh	thần	đồng	đội/	một	người	dễ	chịu	khi	làm	việc	chung.”	Nếu	bạn	đang	phải
so	tài	với	một	ai	khác	không	có	vị	thế	tuyệt	vời	như	bạn,	ai	sẽ	có	ưu	thế	hơn?

Chính	là	bạn.

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	nghĩ	về	một	việc	nào	đó	bạn	có	thể	làm	trong	công	việc	hiện	tại	để

tạo	một	 chỗ	đứng	 riêng	 cho	mình.	Vậy	bạn	 có	 thể	 làm	gì	 để	giúp	những
người	xung	quanh?

Hãy	khai	 thác	một	 chỗ	 đứng	 cho	 riêng	mình	 sao	 cho	mọi	 người	 đều
muốn	làm	việc	với	bạn.

4.5	Tự	huấn	luyện
Trong	bất	cứ	nghề	nghiệp	nào,	bao	giờ	cũng	có	những	việc	xảy	 ra	như	ý
bạn	 và	 những	 việc	 bất	 như	 ý.	Như	 câu	 triết	 lý	 nói,	 vấn	 đề	 không	 nằm	ở
những	điều	xảy	ra	với	bạn,	chính	cách	phản	ứng	của	bạn	với	những	việc	đó
mới	làm	nên	điều	khác	biệt.	Người	thành	công	luôn	biết	học	hỏi	từ	những
điều	bất	như	ý	cũng	như	từ	những	điều	như	ý.

Công	 việc	 không	 phải	 luôn	 bất	 biến.	 Chúng	 không	 chỉ	 là	 danh	mục	 những
trách	 nhiệm.	Khi	 làm	 việc	mỗi	 ngày,	 bạn	 đều	 có	 ảnh	 hưởng	 lên	 những	 người
xung	quanh.	Những	công	việc	đó	có	thể	có	ảnh	hưởng	tích	cực	hay	tiêu	cực.	Bạn
có	 thể	 được	 cất	 nhắc	 hay	 sẽ	 thất	 bại.	Nếu	 bạn	muốn	phát	 triển	 sự	 nghiệp,	 thì
những	phản	hồi	từ	bên	ngoài	rất	hữu	ích.	Tuy	nhiên,	bạn	cần	tránh	phụ	thuộc	vào



những	ý	kiến	đó	và	nên	khách	quan	về	chính	mình.	Tức	là	bạn	cần	phải	tự	huấn
luyện	cho	chính	mình.
	

Công	việc	của	một	huấn	luyện	viên	là	gì?	Một	huấn	luyện	viên	giỏi	có	thể
giúp	bạn	biết	rõ	chính	bạn	–	tức	là	bạn	có	thể	làm	những	gì	–	những	phẩm
chất	và	kỹ	năng	của	chính	bạn.	Mỗi	lần	bạn	làm	việc	gì	đó,	huấn	luyện	viên
sẽ	yêu	cầu	bạn	tự	xem	xét	lại	về	công	việc	đó.	Bạn	có	thể	học	hỏi	được	gì
từ	những	việc	xảy	ra	như	ý	và	những	điều	không	như	ý?	Điều	này	rất	cần
thiết	nếu	bạn	chưa	 thành	công	như	mong	muốn,	nhưng	 lại	 càng	cần	 thiết
hơn	nếu	bạn	muốn	thành	công	vượt	qua	mong	đợi	ban	đầu.
Hãy	nghiền	ngẫm	về	những	 sai	 lầm	 cũng	 như	 thành	 công.	Việc	 xét	 lại
những	sai	lầm	sẽ	bảo	đảm	rằng	bạn	không	lặp	lại	nó	nữa	và	giúp	bạn	vươn
xa	ra	khỏi	vùng	an	toàn	của	chính	mình.	Còn	tự	nhìn	nhận	lại	những	thành
công	thì	cho	phép	bạn	lặp	lại	thành	công	nhiều	lần	nữa.	Nhờ	đâu	mà	bạn	đã
làm	được	điều	khác	biệt?	Nhờ	đâu	mà	bạn	làm	được	những	việc	mà	người
khác	không	làm	được?

Tự	huấn	luyện	mình	sẽ	giúp	bạn	có	những	thành	công	trong	tương	lai.	Nó	sẽ
không	chỉ	giúp	bạn	học	hỏi	và	phát	 triển	nhân	cách,	mà	còn	mang	lại	cho	bạn
nhiều	niềm	vui	và	nhiệt	huyết	hơn	trong	đời	sống	hằng	ngày.

“Khi	gặp	thất	bại,	hãy	chấp	nhận	nó	như	một	dấu	hiệu	cho	biết	rằng	những
kế	hoạch	của	bạn	chưa	hoàn	hảo;	hãy	xây	dựng	lại	những	kế	hoạch	đó	và
khởi	sự	dong	buồm	ra	khơi	hướng	tới	mục	tiêu	mong	muốn.”

Napoleon	Hill,	tác	giả	cuốn	sách	“Think	and	Grow	Rich”

Tự	 huấn	 luyện	 sẽ	 tạo	 dựng	 sự	 tự	 tin	 và	 giúp	 bạn	 ý	 thức	 được	 điểm
mạnh	cũng	như	điểm	yếu	của	chính	mình.

4.6	Ghi	lại	thành	tích	nghề	nghiệp
Tôi	thường	thấy	nhiều	người	đã	làm	việc	được	15	năm	và	muốn	đổi	nghề.
Họ	 có	 những	 điểm	 son	 trong	 hồ	 sơ	 xin	 việc	 nhưng	 lại	 thiếu	 tự	 tin.	 Họ
thường	cho	rằng	“Tôi	chưa	thực	sự	làm	được	gì	trong	sự	nghiệp	của	mình
cả”;	hay	“Tôi	làm	việc	bình	thường	từ	trước	tới	nay	và	cũng	chưa	đạt	được
thành	quả	gì	đáng	kể.”;	hay	“Tôi	làm	việc	nhưng	chưa	học	được	kỹ	năng	gì
đặc	biệt	cả”.



Khi	bạn	đã	đi	 làm	 ít	 lâu,	bạn	 sẽ	có	khuynh	hướng	 tự	hài	 lòng	và	nghĩ	 rằng
mình	sẽ	chẳng	bao	giờ	phải	đổi	nghề	hay	phải	tự	tìm	việc	làm	lần	nữa.	Và	như
thế,	bạn	có	 thể	 sẽ	quên	 theo	dõi	những	 thành	 tựu	của	bản	 thân.	Tuy	vậy,	việc
theo	dõi	những	thành	tựu	nghề	nghiệp	lại	rất	hữu	ích	cho	bạn.
	

Thường	xuyên	cập	nhật	bảng	thành	tích.	Bạn	sẽ	không	chỉ	được	chuẩn	bị
kỹ	nếu	phải	đổi	nghề,	mà	còn	có	thể	giải	thích	dễ	dàng	những	gì	bạn	làm	tốt
cho	cấp	trên	hiện	nay	của	bạn.
Nhìn	vào	những	khoảng	 trống.	Hơn	 thế	nữa,	nếu	 theo	dõi	 sát	những	gì
bạn	làm,	bạn	sẽ	bắt	đầu	lưu	ý	 tới	những	thiếu	sót	 trong	việc	phát	 triển	sự
nghiệp	của	bạn.	Nếu	bạn	đang	đình	trệ	trong	nghề	nghiệp,	lúc	đó	sẽ	là	cơ
hội	để	trám	đầy	những	khoảng	trống	trước	khi	quá	trễ.
Tạo	thói	quen	đánh	giá	theo	định	kỳ.	Tại	sao	bạn	không	làm	việc	theo	dõi
thành	tích	hàng	tháng	hay	hàng	quý	như	theo	dõi	tài	khoản	ngân	hàng?	Hãy
ghi	chép	lại	trong	sổ	những	thành	tích	và	kỹ	năng	mới	bạn	đã	có,	những	dự
án	bạn	đã	hoàn	thành	hay	những	kết	quả	bạn	đã	làm	được	cho	công	ty	.
Tính	 cả	 những	 thành	 tựu	 ngoài	 công	 việc.	 Sau	 cùng,	 những	 kỹ	 năng
ngoài	công	việc	cũng	có	thể	rất	có	ích.
Cụ	thể.	Hãy	bảo	đảm	rằng	bạn	ghi	lại	rõ	ràng	ngày	tháng,	người	cùng	tham
gia;	những	thay	đổi	hay	những	ý	kiến	tích	cực	bạn	nhận	được.

Bạn	sẽ	thấy	rằng	thường	xuyên	xem	xét	công	việc	theo	cách	này	sẽ	giữ	đầu	óc
bạn	tập	trung	và	cung	cấp	cho	bạn	điều	kiện	để	tiếp	thị	chính	mình	hiệu	quả	hơn
trong	công	ty	.

“Tôi	 luôn	 làm	việc	 rất	 chăm	chỉ,	 và	 càng	 làm	việc	 chăm	chỉ,	 tôi	 càng	may
mắn.”

Alan	Bond,	doanh	nhân	Úc

Một	phút	suy	ngẫm:
Mỗi	khi	xem	lại	các	thành	tích	nghề	nghiệp,	hãy	tự	hỏi:	“Mình	có	đang	đi

đúng	 hướng	 không?	Mình	 có	 cần	 thay	 đổi	 điều	 gì	 trong	 vai	 trò	 hiện	 nay
không?	Mình	có	cần	thêm	những	nguồn	lực	nào	khác	không?	Những	người
khác	trong	công	ty	có	thấy	rõ	những	gì	mình	đang	làm	không?	Mình	đã	có
được	sự	thỏa	mãn	nghề	nghiệp	từ	việc	làm	này	chưa?”

Hãy	ghi	lại	những	kỹ	năng	đạt	được	và	những	thành	tựu	của	bạn.



4.7	Cập	nhật	hồ	sơ	xin	việc	của	bạn
Hồ	sơ	xin	việc	là	“lịch	sử	cuộc	đời”,	nhưng	nó	sẽ	không	mang	lại	cho	bạn
một	công	việc	trừ	khi	bạn	thường	xuyên	trau	dồi,	gọt	giũa	nó.	Bản	hồ	sơ	xin
việc	của	bạn	có	 thể	 là	 tài	 liệu	 tiếp	 thị	bản	 thân	 tốt	nhất	của	bạn.	Và	cũng
giống	như	một	 tài	 liệu	 tiếp	 thị,	nó	sẽ	giúp	“bán”	bạn	cho	đúng	đối	 tượng
mục	tiêu	đã	chọn	nếu	bạn	thực	hiện	nó	đúng	ý	khách	hàng	và	có	kỹ	năng
viết	tốt.

	

1.	 Dùng	 sổ	 theo	 dõi	 công	 việc	 để	 dễ	 dàng	 cập	 nhật	 hồ	 sơ	 xin	 việc.	 Bạn
không	bao	giờ	biết	khi	nào	mình	sẽ	cần	đến	nó.	Nó	cần	ghi	lại	những	chi
tiết	về	lịch	sử	nghề	nghiệp	của	bạn	với	ngày	tháng	kèm	theo.	Nó	cũng	nên
có	những	bằng	cấp	về	học	 thuật,	các	khóa	đào	 tạo	chuyên	môn	và	những
hiệp	hội	ngành.	Hãy	luôn	trung	thực	và	chính	xác.

2.	 Điều	chỉnh	hồ	sơ	xin	việc	theo	hướng	mục	tiêu	nghề	nghiệp	của	bạn.	Sẽ
rất	có	ích	nếu	bạn	vạch	ra	nghiên	cứu	và	xác	định	rõ	những	gì	người	đang	ở
vị	trí	mà	bạn	nhắm	tới	muốn	biết	về	bạn.	Hồ	sơ	việc	làm	sẽ	hoạt	động	như
chìa	khóa	mở	cửa;	một	 tờ	 rơi	 tiếp	 thị	để	 thu	hút	những	cơ	hội	 tiềm	năng
trong	và	ngoài	công	ty;	một	phương	tiện	để	giành	được	buổi	phỏng	vấn;	và
cũng	 rất	có	 thể	 là	nội	dung	chính	cho	buổi	phỏng	vấn	một	khi	bạn	có	cơ
hội.

3.	 Trình	bày	tiểu	sử	trong	phần	đầu	hồ	sơ	xin	việc	của	bạn.	Cách	tốt	nhất
để	làm	hồ	sơ	xin	việc	mang	nét	riêng	của	bạn	là	kết	hợp	một	bản	tóm	tắt
ngay	từ	phần	đầu.	Bản	tóm	tắt	đó	giống	như	phần	giới	thiệu	nhanh	bản	thân
bạn	một	 cách	ngắn	gọn,	 súc	 tích.	Gói	gọn	 trong	khoảng	4	dòng,	hãy	giải
thích	bằng	ngôn	từ	phù	hợp	và	dễ	hiểu	về	nghề	nghiệp	của	bạn.

4.	 Đặt	mình	vào	bối	cảnh.	Nếu	bạn	đang	làm	thư	ký	cho	một	doanh	nghiệp
nhỏ,	hãy	nói	rõ.	Nếu	bạn	đang	làm	việc	cho	một	trong	những	công	ty	lớn
nhất	thế	giới	hay	đã	từng	làm	việc	trong	nhiều	lĩnh	vực	khác	nhau,	hãy	nói
rõ	thông	tin	đó.

5.	 Mô	tả	rộng	và	sâu	về	kinh	nghiệm	của	bạn.	Nói	cách	khác	là	những	lĩnh
vực	bạn	nổi	trội	cũng	như	thời	gian	bạn	đã	làm	việc	trong	từng	lĩnh	vực	đó.

6.	 Hãy	nhớ	Lợi	điểm	bán	hàng	độc	đáo	nhất	của	bạn.	Cuối	cùng,	hãy	đưa
Lợi	điểm	bán	hàng	độc	đáo	nhất	của	bạn	vào	và	nhớ	là	nó	phải	phù	hợp	với
vai	trò	bạn	muốn.



Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	 đọc	 bản	 hồ	 sơ	 xin	 việc	 của	 bạn.	Nhớ	 rằng,	 nó	 phải	 có	 đủ	 những

thành	quả,	kỹ	năng	và	bằng	chứng	cho	động	cơ	làm	việc	của	bạn.	Nếu	chưa
đủ,	hãy	làm	lại	–	Hãy	viết	thật	ngắn	gọn,	chỉ	hai	mặt	giấy	là	đủ.

Hồ	sơ	xin	việc	có	thể	mở	ra	cho	bạn	nhiều	cánh	cửa	nếu	bạn	sử	dụng
nó	như	một	tài	liệu	quảng	cáo.

4.8	Chào	bán	ý	tưởng	của	bạn
Khả	năng	giao	tiếp	và	ảnh	hưởng	tới	người	khác	là	không	thể	thiếu	nếu	bạn
muốn	đạt	được	những	mục	tiêu	nghề	nghiệp	của	mình.	Tất	cả	chúng	ta	đều
cần	 sự	 giúp	 đỡ	 từ	 người	 khác,	 dù	 đó	 là	 bạn	 bè,	 đồng	 nghiệp	 hay	 khách
hàng.	Người	có	ảnh	hưởng	nhất	là	người	biết	thuyết	phục	người	khác	ủng
hộ	ý	tưởng	của	họ.

Hoạt	động	bán	hàng	không	phải	chỉ	dành	cho	các	loại	hình	kinh	doanh	hướng
ngoại,	tấn	công,	thúc	ép.	Nếu	bạn	đã	có	ý	tưởng	và	mục	tiêu,	bạn	chắc	chắn	sẽ
càng	tháo	vát	hơn	khi	biết	tranh	thủ	sự	hỗ	trợ	và	hợp	tác	từ	nhiều	người	khác	để
đạt	được	kết	quả.

Dùng	 ý	 tưởng	 của	mình	 để	 áp	 đặt	 người	 khác	 chỉ	 đưa	 đến	 thất	 bại,	 chỉ	 có
thuyết	phục	“một	cách	tự	nhiên”	mới	hiệu	quả.	Sau	đây	là	hai	bí	quyết	để	giúp
tăng	khả	năng	thuyết	phục	của	bạn.
	

1.	 Hiểu	rằng	con	người	được	thúc	đẩy	bởi	nhu	cầu.	Nếu	bạn	hiểu	được	bản
chất	con	người,	bạn	sẽ	có	thể	chào	bán	ý	tưởng	cho	họ.	Một	số	người	luôn
bị	cám	dỗ	bởi	mong	muốn	thỏa	mãn	cái	họ	cần.	Ít	nhất	thì	tất	cả	chúng	ta
đều	bị	cám	dỗ	bởi	nhu	cầu	sinh	tồn,	chúng	ta	muốn	những	nhu	cầu	tối	thiểu
được	thỏa	mãn:	thực	phẩm,	ngủ	nghỉ,	yêu	thương.	Sau	những	nhu	cầu	đó,
mới	đến	những	nhu	cầu	cá	nhân	khác	như	bạn	bè,	tiện	nghi,	tài	sản,	địa	vị,
quyền	lực.

2.	 Hãy	đem	đến	nhiều	niềm	vui	hơn	và	ít	đau	khổ	hơn.	Chúng	ta	thường	bị
thúc	đẩy	 tránh	 ra	khỏi	những	điều	không	muốn	như	đau	đớn,	bất	 tiện,	bị
làm	nhục,	thiếu	tiền,	hàng	xóm	khó	chịu.	Người	biết	thuyết	phục	sẽ	chỉ	vẽ
cho	người	khác	cách	đạt	được	nhiều	niềm	vui	hơn	và	ít	đau	khổ	hơn.	Chẳng
hạn	như:	“Chúng	ta	hãy	làm	xong	dự	án	đó	vào	tuần	sau.	Nếu	xong	trước
thời	hạn,	chúng	 ta	sẽ	được	 thưởng.”	 (Tiền/	phần	 thưởng/	niềm	vui).	Hoặc



“Vậy	thì	chúng	ta	có	nên	báo	cho	sếp	biết	vấn	đề	đó	ngay	bây	giờ	không?
Nếu	để	đến	sau	này,	sếp	sẽ	càng	giận	hơn.”	(Tránh	đau	khổ/	giận	dữ).

Hãy	học	cách	thuyết	phục	người	khác	và	bạn	sẽ	trở	thành	một	nhà	lãnh	đạo	tự
nhiên,	 được	 tin	 cậy	 trong	 việc	 đề	 ra	 tiến	 độ	 và	 mục	 tiêu	 công	 việc	 cho	 mọi
người.

“Xin	nhớ	rằng	bạn	cần	phải	bán	chính	bản	thân	và	ý	tưởng	của	bạn	thì	mới
tiến	triển	trong	sự	nghiệp	được.”

Jay	Abraham,	bậc	thầy	tiếp	thị	Hoa	Kỳ

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	phác	thảo	một	bức	tranh	trong	trí	tưởng	tượng	của	một	người	khác

về	việc	cuộc	sống	của	họ	sẽ	ra	sao	nếu	họ	chấp	nhận	ý	tưởng	của	bạn.	Bắt
đầu	bằng	cách	yêu	cầu	họ	tưởng	tượng	ra	một	viễn	cảnh	tương	lai.	Sau	đó
hãy	so	sánh	bức	tranh	đó	với	những	cái	họ	đang	có	hiện	nay.	Nếu	bức	tranh
viễn	cảnh	hấp	dẫn	hơn,	họ	sẽ	“mua”	nó.

Hãy	đem	đến	cho	người	khác	nhiều	niềm	vui	hơn	và	ít	đau	khổ	hơn	khi
thuyết	phục	họ	mua	ý	tưởng	của	bạn.



Giữ	thăng	bằng
Quản	trị	nghề	nghiệp	không	có	nghĩa	là	chỉ	cần	tạo	dựng	sự	nghiệp	và	buông

xuôi	mọi	thứ	khác	trong	đời:	đó	là	cách	nghĩ	của	thế	kỷ	20.	Trong	thế	kỷ	21	này,
thị	trường	tuyển	dụng	toàn	cầu,	với	những	thay	đổi	một	phần	do	công	nghệ	mới,
đã	tạo	thuận	lợi	cho	cách	làm	việc	theo	giờ	giấc	linh	động.

5.1	Biết	ưu	tiên
Bạn	biết	mức	độ	hài	lòng	đối	với	cuộc	sống	của	mình	rõ	đến	đâu?	Bạn	có
muốn	làm	toàn	thời	gian	ở	công	ty	rồi	lại	tiếp	tục	làm	thêm	ở	nhà?	Hay	bạn
muốn	một	công	việc	bán	thời	gian	và	dành	thời	gian	còn	lại	cho	những	hoạt
động	khác?	Hay	bạn	muốn	một	việc	 làm	 toàn	 thời	gian	nhưng	với	khung
giờ	hay	ca	kíp	khác?

Đây	là	những	bước	bạn	có	thể	thực	hiện	ngay	lập	tức:
	

1.	 Vẽ	một	vòng	tròn	trên	giấy	và	chia	nó	ra	làm	nhiều	phần.
2.	 Trong	mỗi	phần,	viết	tên	một	lĩnh	vực	trong	cuộc	sống	như	gia	đình,	công

việc,	thú	tiêu	khiển,	phát	triển	bản	thân,	bạn	bè…
3.	 Tại	tâm	vòng	tròn,	viết	số	1.	Phía	ngoài	vòng	tròn,	viết	số	10.	Bây	giờ	hãy

cân	nhắc	mức	độ	hài	lòng	đối	với	từng	lĩnh	vực	cuộc	sống	của	bạn.
4.	 Hãy	 xếp	 hạng	mỗi	 lĩnh	 vực	 từ	 1	 đến	 10	 bằng	 cách	 vẽ	một	 đường	 thẳng

ngang	qua	từng	phần.	Ví	dụ,	một	đoạn	thẳng	đến	giữa	phần	“gia	đình”	sẽ
tương	đương	với	5/10.

Kết	quả	có	thể	sẽ	là	một	vài	lĩnh	vực	bạn	thấy	rất	hài	lòng	và	một	vài	lĩnh	vực
khác	bạn	thấy	rất	thất	vọng.
	

Hãy	tự	hỏi	xem,	bạn	có	muốn	những	lĩnh	vực	ít	hài	lòng	được	ưu	tiên	hơn
trong	cuộc	sống	không?
Nếu	có,	bạn	sẽ	phải	thay	đổi	điều	gì	trong	cuộc	sống	để	có	thêm	thời	gian
và	công	sức	cho	những	lĩnh	vực	khác?
Nếu	câu	trả	lời	nằm	ở	chỗ	cân	bằng	giữa	công	việc	và	phần	còn	lại	của	cuộc
sống,	thì	bạn	cần	phải	thay	đổi	những	khía	cạnh	nào	trong	công	việc?



Một	phút	suy	ngẫm:
Khi	đã	vẽ	xong	vòng	tròn,	bạn	hãy	đánh	giá	mức	ảnh	hưởng	của	những

hoạt	động	hiện	nay.	Hãy	nghĩ	xem	điều	gì	có	thể	xảy	ra	nếu	bạn	thay	đổi
cách	phân	bổ	thời	gian.	Bạn	có	chắc	chắn	rằng	mình	sẽ	sử	dụng	thời	gian
một	cách	hữu	ích	không?	Việc	đó	có	đóng	góp	gì	trong	những	cơ	hội	thăng
tiến	nghề	nghiệp?	Hãy	ghi	lại	những	suy	nghĩ	đó.

Hiểu	rõ	những	gì	cần	ưu	tiên	sẽ	khiến	bạn	đàm	phán	nghề	nghiệp	hiệu
quả	 hơn	 và	 cho	 phép	 bạn	 chủ	 động	 chọn	 lựa	 những	 gì	 phù	 hợp	 với
mình.

5.2	Sẵn	sàng	chấp	nhận	rủi	ro
Bạn	có	sẵn	sàng	chấp	nhận	rủi	ro	không?	Thái	độ	thoải	mái	khi	đối	diện	rủi
ro	rất	quan	trọng	khi	bạn	có	những	thay	đổi	trong	công	việc	như	đổi	nghề
hay	phát	 triển	bản	 thân.	Những	 thành	quả	nghề	nghiệp	 trong	ngắn	và	dài
hạn	có	xứng	với	sự	hy	sinh	những	lợi	ích	cá	nhân	và	nghề	nghiệp	hiện	nay
không?

Mức	độ	rủi	ro	chấp	nhận	được	đối	với	bạn	sẽ	rất	khác	so	với	người	khác.	Việc
cân	nhắc	khi	quyết	định	đổi	nghề	sẽ	dễ	dàng	hơn	nếu	bạn	làm	theo	những	bước
sau.
	

Danh	sách.	Hãy	 liệt	kê	 thành	danh	mục	những	rủi	 ro	và	 lợi	 ích	của	 từng
chọn	lựa.	Hãy	nghĩ	kỹ	xem	bạn	muốn	thay	đổi	đến	mức	nào?	Bạn	muốn	đổi
sang	công	việc	khác	trong	cùng	ngành?	Hay	đổi	luôn	qua	ngành	khác?
Nhu	cầu.	Cân	nhắc	những	mục	tiêu	và	tình	hình	tài	chính	trước	mắt	cũng
như	lâu	dài.	Việc	hy	sinh	thu	nhập	hiện	nay	để	đổi	lấy	những	lợi	ích	trong
tương	lai	có	xứng	đáng	không?
Dự	 phòng.	 Bạn	 có	 kế	 hoạch	 dự	 phòng	 nếu	 mọi	 việc	 không	 trôi	 chảy
không?	Bạn	có	trở	lại	nghề	cũ	được	không?
Ảnh	 hưởng.	 Hãy	 xem	 xét	 xem	 thời	 gian	 làm	 việc	mới	 có	 dễ	 thích	 nghi
không?	Những	ai	khác	sẽ	bị	ảnh	hưởng?

Hãy	nhớ	rằng	cố	gắng	tránh	rủi	ro	cũng	có	thể	sẽ	phản	tác	dụng.	Trong	thế	kỷ
21,	những	người	 thành	công	nhất	không	phải	 là	những	người	chọn	con	đường
bằng	 phẳng	mà	 là	 những	 người	 dám	 chấp	 nhận	 rủi	 ro	 và	 kiểm	 soát	 được	 con



đường	sự	nghiệp	của	họ.	Không	phải	cứ	tự	làm	chủ	thì	mới	là	doanh	nhân.

Bạn	có	 thể	 suy	nghĩ	 theo	cách	này	dù	đang	 làm	 thuê	cho	người	khác,	bằng
cách	đầu	tư	thời	gian	vạch	kế	hoạch	nghề	nghiệp	và	cân	nhắc	những	rủi	ro	tiềm
ẩn	như	thể	bạn	phải	ra	một	quyết	định	kinh	doanh	cho	công	ty	của	riêng	mình.

Hãy	tự	tìm	hiểu	tình	hình.	Rủi	ro	không	phải	lúc	nào	cũng	dễ	thấy.	Trước	kia,
làm	việc	cho	một	ngân	hàng	là	nghề	rất	an	toàn,	nhưng	từ	khi	suy	thoái	đến	nay,
những	công	ty	lớn	cũng	chẳng	an	toàn	hơn	các	công	ty	nhỏ.

Hãy	cân	nhắc	mức	độ	rủi	ro	mà	bạn	sẽ	gặp	phải	với	bất	cứ	sự	thay	đổi
nào	trong	nghề	nghiệp.

Tình	huống:
Anthony	nói:	“Khi	được	50	tuổi,	tôi	quyết	định	không	làm	ca	đêm	nữa	vì

lý	do	sức	khỏe	và	bác	sĩ	khuyên	cần	phải	theo	dõi	huyết	áp.	Công	ty	không
có	vấn	đề	gì	với	việc	tôi	đổi	sang	ca	ngày,	nhưng	tôi	thấy	như	thế	cũng	chưa
đủ.	Tôi	muốn	có	 thêm	vài	ngày	nghỉ	mỗi	 tuần	để	phụ	vợ	kinh	doanh	bán
hàng	ăn.	Tôi	trở	lại	gặp	sếp	thỏa	thuận	chia	bớt	công	việc	cho	người	khác.
Vậy	là	ông	có	hai	người	làm	với	mức	lương	chỉ	của	một	người,	còn	tôi	có
thể	làm	một	lúc	hai	công	việc	song	song	với	mức	lương	thấp	hơn	một	chút
nhưng	lại	chu	tất	mọi	bề	và	giấc	ngủ	cũng	ngon	hơn.”

5.3	Làm	theo	cách	của	bạn
Nhiều	người	không	dám	từ	chối	yêu	cầu	công	việc	vì	họ	sợ	ảnh	hưởng	đến
sự	nghiệp.	Tuy	nhiên,	bạn	không	thể	cứ	chấp	nhận	làm	thêm	nếu	bạn	muốn
cân	bằng	giữa	nghề	nghiệp	và	những	hoạt	động	khác	trong	cuộc	sống.	Vậy
nên	đôi	khi	bạn	cũng	cần	phải	biết	cách	từ	chối	một	cách	lịch	sự.

Liệu	bạn	có	sẵn	sàng	 từ	chối	vợ	con	 theo	cách:	“Anh	xin	 lỗi	không	thể	 làm
vậy	vì	anh	phải	làm	việc	cuối	tuần	này”,	hoặc	từ	chối	sếp:	“Tôi	không	thể	làm
việc	kiểu	này	được	nữa”	Không?	Vậy	nếu	bạn	nghĩ	 rằng	 làm	việc	không	 theo
cách	truyền	thống	có	thể	giúp	cân	bằng	giữa	gia	đình	và	việc	làm	thì	hãy	mạnh
dạn	đề	xuất	ý	tưởng	đó	với	sếp	bạn.

Bạn	chỉ	có	hai	thứ	để	chào	bán	cho	nhà	tuyển	dụng:	thời	gian	và	kiến	thức.

Một	nhân	viên	bình	thường	được	trả	lương	cho	thời	gian	họ	ở	văn	phòng	để
làm	việc.	Còn	bạn,	bạn	không	muốn	đổi	thời	gian	có	mặt	để	lấy	đồng	lương	như
họ.	Đó	chính	là	điều	gây	ra	căng	thẳng.	Vì	thế,	hãy	bán	kiến	thức	của	bạn,	đừng



bán	thời	gian.

Bạn	sẽ	làm	điều	đó	bằng	cách	nào?
	

Xác	định	mục	tiêu.	Bạn	muốn	đạt	được	điều	gì?	Công	việc	bán	thời	gian?
Làm	 ca	 theo	 kiểu	 khác?	 Bán	 dịch	 vụ	 của	 bạn	 cho	 công	 ty	 như	một	 nhà
thầu?
Biết	rõ	nhu	cầu	của	sếp.	Hãy	tìm	hiểu	xem	nhu	cầu	của	sếp	là	gì	và	bạn	có
thể	đáp	ứng	đúng	nhu	cầu	đó	bằng	cách	nào.	Nếu	bạn	thỏa	mãn	được	đúng
cái	sếp	cần,	có	thể	ông	sẽ	không	quan	tâm	bạn	làm	việc	ở	nhà	hay	làm	bán
thời	gian	ở	công	ty.
Chứng	minh	những	cái	lợi.	Giải	thích	rõ	sếp	bạn	sẽ	có	lợi	gì	nếu	đồng	ý
với	đề	xuất	của	bạn.	Hãy	chỉ	rõ	cả	những	cái	lợi	khác	cho	ông	và	các	đồng
nghiệp	khác.

Vấn	đề	bạn	cần	 trả	 lời	 là	“điều	gì	quan	 trọng	với	sếp	và	các	đồng	nghiệp?”
Nếu	bạn	có	thể	làm	việc	đó	trong	3	ngày	thì	tại	sao	bạn	lại	phải	ở	văn	phòng	5
ngày?	Nếu	các	đồng	nghiệp	và	sếp	của	bạn	 thấy	được	giải	pháp	mới	hiệu	quả
không	thua	gì	cách	làm	cũ	thì	họ	sẽ	có	khả	năng	chấp	nhận	những	thay	đổi	bạn
đề	nghị.

“Điều	này	(sự	cân	bằng	giữa	cuộc	sống	và	nghề	nghiệp	của	bạn)	không	phải
là	công	tác	xã	hội	của	công	ty,	mà	là	mệnh	lệnh	kinh	doanh”.

Courtney	Pratt,	giám	đốc	điều	hành	Công	ty	Toronto	Hydro

Một	phút	suy	ngẫm:
Đừng	mãi	ép	mình.	Những	mệnh	lệnh	“anh	nên	thế	này”,	“chị	phải	 thế

kia”,	“bạn	cần	thế	nọ”…	ở	đâu	cũng	có.	Hãy	thử	vào	một	công	ty	hay	văn
phòng	nào	đó,	bạn	sẽ	nghe	nhân	viên	nơi	đó	ca	thán	rằng	họ	“chẳng	có	lựa
chọn	nào	hết”.	Vậy	nếu	bạn	không	muốn	cứ	phải	ép	mình	theo	những	mệnh
lệnh	đó,	hãy	tìm	giải	pháp	khác	cho	công	việc	của	bạn.

Hãy	 là	một	nhà	đàm	phán	giỏi	bằng	cách	bán	kết	quả	công	việc	 chứ
đừng	bán	thời	gian	có	mặt	ở	công	ty.

5.4	Đa	nghề
Từ	 trước	 tới	 giờ	 bạn	 chỉ	 làm	một	 công	 việc	 cho	một	 người	 chủ,	 điều	 đó



không	có	nghĩa	là	bạn	cứ	phải	tiếp	tục	như	vậy	mãi.	Đôi	khi	stress	không
phải	do	làm	nhiều	mà	là	do	làm	mãi	một	công	việc	đơn	điệu.	Nếu	bạn	chỉ
sử	 dụng	một	 kỹ	 năng	 và	 cảm	 thấy	 chưa	 thỏa	mãn,	 thì	 có	 lẽ	 bạn	 nên	 cân
nhắc	việc	làm	đa	nghề.

Đa	nghề	là	ý	tưởng	của	tác	giả	Charles	Handy.	Ông	cho	rằng	thay	vì	làm	một
nghề	rồi	đổi	qua	một	nghề	khác,	bạn	sẽ	có	thể	sử	dụng	nhiều	kỹ	năng	khác	nhau
và	làm	cùng	lúc	nhiều	nghề	khác	nhau.	Sự	đa	dạng	sẽ	cho	bạn	nhiều	cảm	giác
thỏa	mãn	và	cân	bằng	hơn	trong	cuộc	sống.	Có	nhiều	cách	để	làm	đa	nghề.	Có
thể	 là	bạn	vẫn	giữ	nghề	đang	 làm,	nhưng	giảm	bớt	số	ngày	để	nhận	 thêm	một
công	việc	bán	thời	gian	cần	nhiều	kỹ	năng	khác	nhưng	có	thu	nhập	tương	đương.
Hoặc	bạn	có	thể	làm	một	công	việc	chính	và	thỉnh	thoảng	làm	những	công	việc
tay	 trái	 khác	 đòi	 hỏi	 nhiều	 kỹ	 năng	 mới,	 hay	 nhận	 làm	 một	 công	 việc	 tình
nguyện	nào	đó.

Hoặc	cũng	có	thể	 là	bạn	kiếm	phần	lớn	thu	nhập	từ	một	công	việc	chính	và
kiếm	được	ít	thu	nhập	hơn	nhưng	lại	có	thỏa	mãn	nghề	nghiệp	tốt	hơn	từ	một	vài
công	việc	khác.	Cách	làm	như	sau:
	

Thu	nhập	80%	từ	nghề	chính	và	có	được	20%	thỏa	mãn.
Thu	nhập	20%	từ	nghề	tay	trái	và	có	được	80%	thỏa	mãn.
Vậy	là	bằng	cách	làm	hai	nghề,	bạn	có	thể	vẫn	duy	trì	được	100%	thu	nhập
mà	lại	có	được	100%	thỏa	mãn.

Đa	nghề	có	thể	áp	dụng	được	trong	nhiều	lĩnh	vực	chuyên	môn.	Nó	cho	bạn
cơ	hội	sống	năng	động,	thử	sức	với	nhiều	thách	thức	mới,	trưởng	thành	và	phát
triển	 trong	nghề	nghiệp.	Đa	nghề	 cũng	giúp	bạn	 tránh	 tình	 trạng	 trì	 trệ,	 nhàm
chán	 hay	 căng	 thẳng	 của	một	 nghề,	 và,	 nếu	may	mắn,	 nó	 còn	 giúp	 bạn	 tránh
chính	sách	làm	việc	văn	phòng	5	ngày/tuần.

Hãy	nghĩ	đến	 tuần	 làm	việc	ở	khía	 cạnh	 số	 thời	gian	bạn	có.	Bạn	muốn	 sử
dụng	những	điểm	mạnh	nào	của	mình	và	muốn	đạt	được	điều	gì	trong	thời	gian
ấy?

Đa	nghề	tạo	ra	sự	năng	động	và	phát	triển	cảm	hứng	theo	những	cách
mới	mẻ.

Tình	huống:
Indira	đã	 từng	mơ	được	trở	 thành	một	diễn	viên	nhưng	suốt	nhiều	năm

trời	cô	vẫn	chỉ	là	một	công	chức	với	công	việc	hành	chính	làm	từ	9	giờ	đến



5	giờ	ở	tuổi	35,	cô	quyết	định	không	chỉ	mãi	coi	nghiệp	diễn	là	thú	vui	tiêu
khiển	nữa.	Tuy	nhiên,	cô	 lại	 lo	 lắng	về	khoản	 thu	nhập	nếu	không	còn	 là
công	chức	làm	việc	5	ngày/	tuần.	Sau	đó	cô	phát	hiện	ra	người	chủ	sẽ	trả
lương	gần	như	tương	đương	với	mức	cô	đang	hưởng	nếu	cô	làm	việc	tuần
ba	ngày	vào	ca	tối.	Khi	làm	ca	tối,	cô	đã	có	thể	dành	thời	gian	còn	lại	cho
nghề	diễn	và	 còn	học	 thêm	được	một	khóa	nghệ	 thuật	mà	cô	hằng	mong
muốn	từ	lâu.

5.5	Dùng	trực	giác
Nhiều	 người	 cho	 rằng	 bản	 năng	 thường	 thiếu	 tính	 lôgíc	 và	 không	 thuộc
phạm	trù	kinh	doanh.	Tuy	nhiên,	thực	tế	cho	thấy	nhiều	doanh	nhân	thành
đạt	 nhất	 lại	 đưa	 ra	một	 vài	 quyết	 định	 tốt	 nhất	 dựa	 trên	 trực	 giác	 và	 bản
năng.	Điều	này	đúng	với	cả	những	quyết	định	nghề	nghiệp	và	những	quyết
định	kinh	doanh	khác.

Sở	dĩ,	trực	giác	thường	bị	đánh	giá	thấp	kém	hơn	lôgíc	vì	người	ta	thường	cho
rằng	 bản	 năng	 chỉ	 là	 “cảm	xúc”.	Malcolm	Gladwell	 trong	 tác	 phẩm	bán	 chạy
nhất	của	ông	 là	Blink	(Trong	chớp	mắt)	đã	cho	 thấy	 trực	giác	quý	giá	như	thế
nào.	Một	 số	nhà	khoa	học	 cho	 rằng	nó	 là	 kết	 quả	khi	 bộ	não	 thông	minh	 của
chúng	ta	 tổng	hợp	cực	nhanh	hàng	ngàn	 thông	tin	để	đưa	ra	kết	 luận.	Điều	đó
xảy	ra	trong	một	phần	triệu	giây	để	cho	chúng	ta	cái	cảm	giác	lóe	sáng	“A	ha”
của	trực	giác.	Có	người	cảm	nhận	được	cảm	giác	thể	chất	trong	bụng	hay	đám
rối	vùng	bụng.	Có	người	bỗng	bật	ra	ý	nghĩ	trong	đầu	mà	chẳng	biết	từ	đâu	đến
hay	một	hình	ảnh	nào	đó	bỗng	hiện	ra	từ	đâu	đó	sâu	thẳm	trong	ý	thức.
	

Trực	giác	của	bạn	đang	nói	với	bạn	điều	gì?	Hãy	xem	lại	viễn	cảnh	bạn
hằng	mơ	ước.	Thay	vì	dựa	vào	tư	duy	lôgíc,	hãy	lắng	nghe	xem	bản	năng
của	bạn	muốn	nói	điều	gì?	Nhiều	người	cố	đặt	ra	một	kế	hoạch	nghề	nghiệp
gượng	 ép	 trông	 có	 vẻ	 ổn,	 bất	 chấp	 cảm	 giác	 khó	 chịu	mách	 bảo	 từ	 bên
trong.
Cân	bằng	giữa	tư	duy	lôgíc	và	trực	giác.	Nếu	có	người	dựa	quá	nhiều	vào
tư	duy	lôgíc	có	thể	họ	cũng	có	được	một	số	tiến	bộ	trong	nghề,	nhưng	rồi
cũng	sẽ	có	lúc	họ	mất	hứng	thú	nghề	nghiệp.	Nếu	biết	duy	trì	sự	cân	bằng
giữa	tư	duy	lôgíc	với	trực	giác,	họ	đã	có	thể	tránh	được	lầm	đường	lạc	lối.
Trực	giác	cần	được	rèn	luyện.	Những	nhà	doanh	nghiệp	thành	công	hàng
đầu	thường	dùng	tư	duy	lôgíc	đồng	thời	với	trực	giác.	Trực	giác	cũng	giống



như	một	cơ	bắp	cần	được	thường	xuyên	rèn	luyện	bằng	cách	tập	lắng	nghe
nó,	nhận	biết	nó	khi	những	quyết	định	bạn	đưa	ra	có	kết	quả	tốt.	Mỗi	người
đều	cảm	nghiệm	trực	giác	theo	cách	riêng	của	mình	và	phân	biệt	được	trực
giác	tích	cực	với	trực	giác	tiêu	cực,	vì	thế,	hãy	tập	nhận	biết	trực	giác	của
bạn.

Trực	giác	dĩ	nhiên	chỉ	 là	điểm	bắt	đầu.	Một	khi	bạn	đã	nhận	biết	được	bản
năng	của	bạn,	hãy	bắt	đầu	đặt	câu	hỏi.	Nếu	bản	năng	cho	bạn	biết	đã	đến	 lúc
thay	đổi,	hãy	dám	chấp	nhận	rủi	ro	để	thay	đổi.

“Tôi	tin	vào	sự	mách	bảo	của	bản	năng	hơn	là	việc	nghiên	cứu	hàng	đống
số	liệu	thống	kê”.

Richard	Branson,	người	sáng	lập	Tập	đoàn	Virgin

Hãy	rèn	luyện	trực	giác	sao	cho	tầm	nhìn	nghề	nghiệp	của	bạn	vừa	hợp
theo	tư	duy	lôgíc	vừa	hợp	theo	bản	năng.



Đổi	nghề
Nếu	chưa	thỏa	mãn	với	những	gì	đang	làm,	thì	có	lẽ	bạn	cần	phải	tạo	một	sự

thay	đổi	triệt	để.	Bạn	muốn	có	một	công	việc	khác	trong	cùng	ngành,	hay	cùng
vai	trò	cũ	nhưng	ở	một	bộ	phận	khác?

6.1	Hãy	linh	hoạt
Cái	nhìn	tích	cực	đối	với	thay	đổi	sẽ	giúp	bạn	vượt	qua	thử	thách	khi	tìm
công	việc	mới.	Con	người	luôn	phải	đối	diện	với	nhiều	thay	đổi	trong	đời
sống.	Khả	năng	làm	chủ	sự	thay	đổi	có	ảnh	hưởng	rất	lớn	không	chỉ	đối	với
sức	khỏe	và	cảm	xúc	mà	còn	đến	kết	quả	tìm	việc	của	bạn.

Có	người	yêu	 thích	 tính	 thử	 thách	 trong	những	kinh	nghiệm	mới.	Có	người
không	thích	đánh	mất	những	thói	quen	trong	công	việc	hàng	ngày.

Nếu	bạn	làm	chủ	được	thay	đổi,	 thì	bạn	có	thể	 theo	nghề	lâu	bền	hơn,	sung
sức	và	nhiệt	tình	hơn,	và	nếu	phải	thay	đổi	việc	làm	bạn	cũng	dễ	tìm	việc	hơn.

Nhiều	người	thấy	bất	an	khi	nghĩ	đến	thay	đổi.	Họ	làm	mãi	một	nghề	mà	đáng
lý	cần	thay	đổi	từ	lâu	và	bỏ	lỡ	nhiều	cơ	hội	thăng	tiến	lẫn	phát	triển	bản	thân.	Tại
sao	vậy?
	

Chúng	 ta	 thường	 chỉ	 thích	 làm	 những	 công	 việc	 quen	 thuộc.	 Nhiều
người,	nếu	không	nói	là	đa	số,	chỉ	thích	làm	những	công	việc	thường	nhật
quen	 thuộc.	 Họ	 thích	 có	 một	 danh	 tính	 rõ	 ràng.	 Khi	 được	 hỏi	 về	 nghề
nghiệp,	họ	chỉ	trả	lời	đơn	giản	bằng	chức	danh.	Họ	muốn	biết	chắc	họ	sẽ	ở
đâu	và	làm	gì	hàng	ngày.	Đối	với	họ,	công	việc	mưu	sinh	hàng	ngày	cho	họ
cảm	giác	về	giá	trị	bản	thân	và	sự	tự	tin.
Nhưng	đối	kháng	lại	sự	thay	đổi	rất	có	hại.	Thay	đổi	là	một	phần	tất	yếu
của	cuộc	sống.	Ai	không	muốn	thay	đổi	sẽ	bị	sa	vào	những	cảm	giác	tiêu
cực	cho	đến	khi	một	cấu	trúc	nào	đó	được	phục	hồi.	Cho	dù	thay	đổi	đó	là
do	bạn	tự	nguyện	rời	bỏ	một	công	việc	hay	buộc	thôi	việc	thì	cảm	giác	ấy
vẫn	không	hề	khác.	Theo	một	công	trình	nghiên	cứu,	những	xúc	cảm	tiêu
cực	sinh	ra	do	đối	kháng	lại	sự	thay	đổi	có	thể	là	bị	shock,	từ	chối,	giận	dữ
và	trầm	cảm.	Ngược	lại,	nếu	bạn	chấp	nhận	thay	đổi	ngay,	thì	bạn	sẽ	có	thể
định	đoạt	được	số	phận	của	chính	mình.



Hãy	sẵn	sàng	thay	đổi	những	công	việc	thường	nhật	của	bạn.	Linh	hoạt
và	sẵn	sàng	thay	đổi	sẽ	giúp	bạn	tự	chủ.	Hãy	kiểm	soát	thay	đổi	ngay	khi
bạn	thấy	nó	đến	bằng	cách	buông	bỏ	thật	nhanh	những	thói	quen	công	việc
quen	thuộc.	Thay	vào	đó	bằng	những	thói	quen	và	cấu	trúc	công	việc	mới
ngay	khi	có	 thể.	Thay	vì	đối	kháng	với	 thay	đổi	và	gánh	chịu	những	xúc
cảm	khó	chịu	nói	trên,	hãy	hướng	năng	lượng	của	bạn	vào	việc	hoàn	thành
mục	tiêu	và	hướng	cảm	giác	vào	mục	đích	công	việc	và	đời	sống	nói	chung.

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	tự	đặt	ra	một	số	việc	thường	nhật	mới,	dù	chỉ	là	những	việc	bạn	tự

tạo	ra	cho	mình.	Hãy	đặt	thời	khóa	biểu	cho	vài	tuần	tới	hay	vài	tháng	tới,
thậm	chí	 có	những	việc	không	 liên	quan	đến	công	việc	như	 tập	 thể	hình.
Hãy	viết	ra	giấy	thời	gian	dành	cho	nghiên	cứu,	tạo	quan	hệ	và	những	hoạt
động	liên	quan	tới	công	việc	khác.

Thay	vì	cố	chống	lại	thay	đổi,	hãy	làm	quen	với	những	thói	quen	và	cấu
trúc	công	việc	mới	trong	cuộc	sống	càng	sớm	càng	tốt.

6.2	Mở	rộng	lựa	chọn
Nếu	bạn	làm	việc	cho	một	cơ	quan	trong	một	thời	gian	dài,	có	thể	bạn	sẽ	vô
tình	giới	hạn	những	cơ	hội	của	mình.	Đã	đến	lúc	bạn	nên	ngồi	lại	và	xem
xét	những	lựa	chọn	cũng	như	những	cơ	hội	khác	có	thể	đến	với	bạn	từ	bên
ngoài	và	thử	một	điều	gì	đó	hoàn	toàn	khác.

Khi	bạn	quyết	định	đã	đến	lúc	phải	thay	đổi	nghề	nghiệp,	người	duy	nhất	bạn
có	thể	trông	cậy	chính	là	bạn.	Cuộc	đời	thường	trao	cho	chúng	ta	những	thay	đổi
bất	ngờ	và	chính	cách	chúng	ta	phản	ứng	với	những	thay	đổi	đó	mới	làm	nên	sự
khác	biệt.	Nếu	bạn	đã	giỏi	công	việc	số	liệu,	 thì	không	phải	bạn	sẽ	bỗng	dưng
hết	giỏi	khi	đổi	nghề.	Tương	 tự	như	vậy,	nếu	bạn	đã	 là	một	 lãnh	đạo	xuất	sắc
trong	10	năm,	 thì	chắc	chắn	bạn	vẫn	sẽ	 tiếp	 tục	giỏi	 trong	10	hay	20	năm	tới.
Hãy	 thực	hiện	vài	bước	đơn	giản,	bạn	sẽ	mở	rộng	cánh	cửa	cho	những	cơ	hội
mới.
	

1.	 Hãy	xem	xét	lại	tầm	nhìn	và	mục	tiêu	nghề	nghiệp	của	bạn.	Rất	có	thể	bạn
sẽ	thấy	đổi	nghề	là	một	lựa	chọn	đúng	đắn	hoặc	cần	phải	suy	nghĩ	để	điều
chỉnh	lại	một	số	mục	tiêu.



2.	 Hãy	xem	lại	hồ	sơ	xin	việc	của	bạn.	Kỹ	năng	và	kinh	nghiệm	là	những	yếu
tố	có	thể	chuyển	tiếp	qua	công	việc	mới.	Đó	là	dịp	để	bạn	trau	dồi	kỹ	năng
đó	và	tìm	cơ	hội	sử	dụng	chúng	trong	một	bối	cảnh	khác.

3.	 Bạn	cũng	nên	suy	nghĩ	về	những	lĩnh	vực	mà	mình	yêu	thích	nhưng	chưa
có	cơ	hội	thực	hiện	trước	đây	hay	công	việc	mới	xuất	hiện	mà	lúc	bạn	mới
ra	trường	chưa	có.	Cũng	có	thể	bạn	muốn	biến	một	sở	thích	nào	đó	thành
hẳn	một	nghề.

4.	 Hãy	nhớ	rằng,	bạn	chính	là	người	định	đoạt	số	phận	của	mình.	Không	nhất
thiết	bạn	phải	làm	mãi	công	việc	vẫn	làm.	Bạn	hoàn	toàn	có	thể	tái	đầu	tư
cho	nghề	nghiệp	của	mình	bất	cứ	lúc	nào.

Hãy	suy	nghĩ	sáng	tạo.	Mỗi	năm	đều	có	nhiều	công	việc	mới	xuất	hiện	trên
toàn	cầu	nhờ	sự	tiến	bộ	của	công	nghệ	mới	và	Internet.	Thiết	kế	web,	phóng	viên
trực	tuyến	và	blogger	là	những	công	việc	của	thế	kỷ	21.	Nếu	những	công	việc	đó
chưa	có	khi	bạn	còn	nhỏ	hay	ở	thế	hệ	cha	mẹ	bạn,	hãy	suy	nghĩ	xem	liệu	những
công	việc	nào	khác	sẽ	ra	đời	trong	vòng	khoảng	10	năm	tới.

Bạn	có	đủ	cởi	mở	để	nhận	ra	và	nắm	bắt	được	những	cơ	hội	mới	khi	chúng
xuất	hiện	không?

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	xác	định	những	 công	việc	mới	 có	 thể	 có.	Hãy	 suy	nghĩ	 về	những

hoạt	 động	 bạn	muốn	 có	 nhất	 trong	 công	 việc	mới.	Hãy	 nghĩ	 xem	 những
ngành	nghề	hay	vai	trò	nào	có	những	hoạt	động	đó?	Những	gì	bạn	KHÔNG
MUỐN	có.	Những	công	việc	nào	bạn	nên	tránh?

Hãy	luôn	lưu	ý	các	loại	hình	công	việc	mới	được	tạo	ra	trong	thế	kỷ	21.

6.3	Vạch	kế	hoạch	chiến	dịch
Bạn	sẽ	không	thể	đổi	nghề	thành	công	nếu	chỉ	trông	chờ	vào	may	mắn.	Bất
cứ	động	thái	thành	công	nào	trong	sự	nghiệp	cũng	đòi	hỏi	phải	có	kế	hoạch
tốt.	Việc	xác	định	được	vai	trò,	cơ	quan	và	bộ	phận	đúng	ý	muốn	sẽ	tạo	nên
sự	khác	biệt	giữa	việc	kết	thúc	một	công	việc	cũ	với	việc	bắt	đầu	một	nghề
mới	hấp	dẫn	với	cơ	hội	thăng	tiến.

Sau	đây	là	vài	gợi	ý	để	đảm	bảo	bạn	không	tốn	thời	gian	mày	mò	nghiên	cứu
mà	thay	vào	đó	có	thể	tập	trung	vào	việc	đạt	mục	tiêu	một	cách	nhanh	nhất.



Hãy	 bắt	 đầu	 bằng	 việc	 viết	 ra	 tất	 cả	 những	 lựa	 chọn	 của	 bạn.	 Không	 nên
nghiên	 cứu	 cả	 tháng	 rồi	 sau	đó	mới	 thêm	vào	những	gì	 đáng	 lý	 phải	 đưa	vào
ngay	từ	đầu	vì	làm	thế	chẳng	có	lợi	ích	gì.	Hãy	cứ	bắt	đầu	lớn,	sau	đó	thu	hẹp
dần.	Ngành	nào?	Công	ty	nào	trong	ngành	đó?	Vai	trò,	vị	trí	nào	trong	công	ty
đó?

Nếu	có	tiêu	chuẩn	rõ	ràng,	bạn	sẽ	có	thể	thêm	hay	bớt	một	số	công	ty.	Đây	là
những	điều	bạn	nên	suy	nghĩ:
	

Quy	mô.	Bạn	muốn	làm	cho	một	công	ty	lớn	hay	nhỏ?	Hãy	suy	nghĩ	về	văn
hóa	và	cảm	xúc	trong	công	ty	lý	tưởng	của	bạn.
Vị	trí.	Công	 ty	 lý	 tưởng	của	bạn	 tọa	 lạc	 tại	đâu?	Bạn	muốn	 làm	cho	một
công	ty	gần	nhà	hay	ở	địa	điểm	tốt	trong	thành	phố	hay	ở	vùng	quê?
Văn	hóa.	Văn	hóa	công	ty	lý	tưởng	theo	ý	bạn	muốn	là	gì?	Một	công	ty	lâu
đời	hay	công	ty	hàng	đầu,	hay	một	môi	trường	trong	một	công	ty	mới	thành
lập?
Hoạt	động.	Nếu	được	tuyển	vào	đúng	vai	trò	lý	tưởng	thì	bạn	sẽ	thực	hiện
những	hoạt	động	nào?	Bạn	sẽ	tránh	những	hoạt	động	nào?
Đồng	nghiệp.	Bạn	muốn	 sếp	và	 những	đồng	nghiệp	 trong	nhóm	như	 thế
nào?	Mẫu	người	lý	tưởng	nào	bạn	muốn	cùng	làm	việc?

Những	câu	hỏi	như	 thế	này	 sẽ	giúp	bạn	 thu	hẹp	bớt	những	 tùy	chọn	để	 tập
trung	vào	một	vài	công	ty,	và	có	thể	là	một	hay	hai	vị	trí	đúng	ý	bạn.	Sau	đó	hãy
ngồi	 lại	 và	 làm	một	 cuộc	nghiên	 cứu	 thực	 sự	để	 thu	hẹp	 thêm	nữa	những	 lựa
chọn	của	bạn.	Càng	nghiên	cứu	nhiều	công	ty,	qua	mạng	lưới	các	mối	quan	hệ,
hay	qua	nghiên	cứu	tại	nhà,	bạn	càng	dễ	tìm	được	công	ty	lý	tưởng	cho	mình.

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	liệt	kê	những	mối	quan	hệ	của	bạn.	Bạn	biết	những	ai	có	quan	hệ	với

công	ty	bạn	muốn	xin	vào?	Những	mối	quan	hệ	rất	hữu	ích	trong	việc	tiến
cử	bạn	cho	các	cơ	hội	nghề	nghiệp	trong	tương	lai.

Bạn	 có	 khả	 năng	 bắn	 trúng	 đích	 nếu	 bạn	 nhắm	 vào	 hồng	 tâm	 chứ
không	phải	vào	tất	cả	mọi	vị	trí	trên	bia.

6.4	Lưu	giữ	lại	kết	quả	nghiên	cứu
Khi	đã	nhắm	được	một	công	việc	và	một	cơ	quan	hay	công	ty	cụ	thể,	sẽ	là



lúc	bạn	đi	gặp	gỡ	mọi	người	để	 thu	 thập	 thông	 tin	và	kiếm	 lấy	một	cuộc
phỏng	vấn	(và	một	 lời	mời	 làm	việc).	Điều	đó	sẽ	dễ	dàng	và	bài	bản	hơn
nếu	bạn	ghi	chép	lại	đầy	đủ	những	việc	đã	làm	và	những	việc	còn	phải	làm.

Lưu	trữ	dưới	dạng	một	bảng	tính	hay	tệp	hồ	sơ	giấy	tờ	không	thành	vấn	đề.
Vấn	đề	là	bạn	phải	xem	việc	đổi	nghề	như	một	chiến	dịch	kinh	doanh.	Để	một
chiến	dịch	kinh	doanh	được	tốt	đẹp,	bạn	phải	nắm	được	những	gì	đã	làm,	những
gì	đã	biết,	cái	gì	hiệu	quả,	cái	gì	không,	và	những	gì	bạn	cần	làm	khác	đi	ở	lần
sau:
	

Ghi	lại	những	mối	quan	hệ.	Những	thông	tin	cần	lưu	giữ	là	các	công	ty
mục	tiêu	và	những	mối	quan	hệ	chủ	chốt	trong	những	công	ty	đó	cùng	chi
tiết	liên	hệ.	Bạn	cũng	nên	ghi	chú	tên	những	người	bạn	đã	liên	lạc,	thời	gian
và	kết	quả	cuộc	liên	lạc	đó.	Nếu	những	người	đó	có	quen	biết	nhau,	hãy	ghi
chú	ai	đã	giới	thiệu,	tiến	cử	bạn	cho	ai.
Công	ty	tuyển	dụng.	Bạn	cũng	nên	lưu	lại	thông	tin	những	công	ty	tuyển
dụng	bạn	đã	liên	hệ.	Chất	lượng	của	những	nhà	tuyển	dụng	cũng	khác	nhau,
vì	 thế	bạn	cũng	nên	 theo	dõi	hiệu	quả	của	công	 ty	 tuyển	dụng	hay	người
giới	thiệu	các	mối	công	việc	cho	bạn.
Thông	 tin	 ngành	nghề	 hiện	 nay.	 Lưu	 giữ	 thông	 tin	 về	 ngành	 nghề	 bạn
chọn	sẽ	rất	có	lợi.	Bạn	có	biết	khuynh	hướng	chi	phối	ngành	nghề	hiện	nay
là	gì	không?	Ai	đang	làm	tốt,	ai	không	tốt?	Khó	khăn	của	ngành	hiện	nay	là
gì?	Những	điều	này	sẽ	giúp	bạn	xác	định	cần	bổ	sung	kiến	thức	gì	và	nên
đặt	những	câu	hỏi	nào	cho	các	buổi	tiếp	xúc	và	phỏng	vấn.
Tài	nguyên	hữu	ích.	Vậy	còn	những	cơ	sở	dữ	liệu	và	nguồn	thông	tin	có
ích	thì	sao?	Bạn	có	thể	tận	dụng	những	mối	quan	hệ	có	liên	quan	với	nguồn
tài	nguyên	bạn	cần?	Nếu	được,	bạn	nên	lập	một	danh	mục	cập	nhật	những
đầu	sách,	trang	web,	cơ	sở	dữ	liệu,	thậm	chí	là	đường	dẫn	tạp	chí	hay	bài
báo	mà	bạn	có	thể	tham	chiếu	lại	nếu	cần.

Hãy	giữ	cho	bộ	lưu	trữ	của	bạn	được	cập	nhật	thường	xuyên.	Bổ	sung	liên	tục
những	bản	lưu	trữ	đó	và	hãy	tập	trung	thật	tốt	vào	mục	tiêu	của	bạn.

Một	phút	suy	ngẫm:
Dành	 thời	 gian	 ghi	 chú	 những	 lý	 do	 bạn	 chọn	 theo	 đuổi	 công	 ty	 hay

ngành	nghề	cụ	thể	đó.	Điều	đó	sẽ	giúp	bạn	định	hướng	cách	tiếp	cận	những
mối	quan	hệ,	loại	thông	tin	cần	tìm	hiểu	cũng	như	cách	chuẩn	bị	hồ	sơ	việc
làm	cho	phù	hợp	với	thị	trường	mục	tiêu.



Lưu	giữ	thông	tin	sẽ	giúp	tránh	phí	phạm	thời	gian	và	công	sức	khi	tìm
việc.

6.5	Mời	cà	phê
Khi	tìm	việc,	hãy	nhờ	người	quen	giới	thiệu	bạn	với	người	mà	họ	quen	biết
có	thể	giúp	bạn.	Hãy	mời	họ	uống	cà	phê	và	sử	dụng	buổi	gặp	gỡ	ngắn	ngủi
đó	để	thu	thập	thông	tin	về	nghề	nghiệp	bạn	chọn.

Hỏi	trực	tiếp	ai	đó	để	xin	việc	thường	không	hiệu	quả.	Ít	có	khả	năng	là	người
đó	có	được	công	việc	phù	hợp	cho	bạn,	và	thường	thì	họ	cũng	cảm	thấy	không
thoải	mái	nếu	cảm	thấy	phải	“chịu	trách	nhiệm”	hay	bị	áp	lực.	Ngược	lại,	người
ta	sẽ	sẵn	sàng	giúp	đỡ	nếu	việc	bạn	nhờ	tốn	ít	thời	gian	và	công	sức.
	

Hãy	 bắt	 đầu	 bằng	 những	mối	 quan	 hệ	 hiện	 có.	 Ngay	 khi	 bắt	 đầu	 tìm
việc,	hãy	thăm	dò	những	người	quen	biết	xem	họ	có	biết	ai	có	thể	giúp	bạn
tìm	hiểu	 thông	 tin	về	 lĩnh	vực	chung	hay	 loại	 tổ	chức	bạn	đang	 tìm	kiếm
hay	không.	Có	thể	bạn	sẽ	được	gợi	ý	hàng	loạt	tên	người	biết	rõ	về	lĩnh	vực
bạn	đang	tìm.
Hãy	xem	người	giới	 thiệu	bạn	như	một	cố	vấn.	Bất	cứ	cái	 tên	nào	bạn
nhận	được	đều	là	“người	được	giới	thiệu”	mà	bạn	có	thể	xin	gặp.	Tốt	nhất
là	người	trong	lĩnh	vực	bạn	chọn	hay	người	sử	dụng	những	kỹ	năng	giống
như	bạn:	người	có	thể	cố	vấn	về	ngành,	người	giao	tiếp	rộng	hay	một	người
có	thể	cho	bạn	những	lời	khuyên	khách	quan	chung	về	bên	tuyển	dụng,	về
hồ	sơ	việc	làm,	các	cuộc	phỏng	vấn	hay	về	sự	phù	hợp	của	những	kỹ	năng
và	kinh	nghiệm	của	bạn.
Hãy	xin	hẹn	cuộc	gặp	ngắn	với	người	được	giới	 thiệu	với	bạn.	Đa	 số
mọi	người	đều	có	đủ	 thời	gian	cho	một	chầu	cà	phê.	Khi	bạn	 liên	hệ	với
người	được	giới	thiệu,	hãy	xin	phép	hỏi	họ	vài	câu	về	công	việc	của	họ	và
mời	họ	một	ly	cà	phê.	Hãy	sử	dụng	thời	gian	hiệu	quả	trong	cuộc	gặp	ngắn
đó.	Hãy	hỏi	những	thông	tin	bạn	cần	về	con	người,	tổ	chức	hay	nghề	nghiệp
bạn	chọn.	Bạn	sẽ	ngạc	nhiên	khi	thấy	mọi	người	vui	vẻ	đến	thế	nào	khi	có
thể	giúp	đỡ	theo	cách	đó.

Trong	từng	cuộc	gặp	thu	thập	thông	tin	như	vậy,	bạn	lại	có	cơ	hội	chào	bán
chính	mình	theo	cách	tạo	hứng	thú	và	dẫn	đến	quen	biết	với	những	người	khác
nữa.



“Hãy	cảm	nhận	nỗi	sợ	nhưng	cứ	mạnh	dạn	làm.”
Susan	Jeffers

Một	phút	suy	ngẫm:
Kết	thúc	cuộc	gặp	ngắn	đó	bằng	cách	hỏi	xem	liệu	người	ấy	có	thể	giới

thiệu	thêm	người	nào	cho	bạn	nữa	không.	Phần	lớn	người	khi	được	hỏi	sẽ
chợt	nhớ	những	cái	tên	hay	những	mối	quan	hệ	khác	mà	họ	có	thể	giới	thiệu
bạn.	Trong	thời	gian	ngắn	ngủi	của	một	chầu	cà	phê,	bạn	đã	phát	triển	thêm
được	mạng	lưới	quan	hệ	của	mình.

Hãy	khai	thác	triệt	để	người	giới	thiệu.	Bạn	có	thể	biết	được	nhiều	điều
trong	khoảng	thời	gian	uống	cà	phê	đó.

6.6	Chuẩn	bị	phỏng	vấn
Một	cuộc	phỏng	vấn	có	thể	là	một	buổi	trò	chuyện	ngắn	và	cái	gật	đầu	nhận
bạn	vào	làm	ngay,	hay	hàng	loạt	những	cuộc	hẹn	được	thiết	kế	phức	tạp	liên
quan	tới	nhiều	người	khác	nhau.	Tuy	thế,	cuộc	phỏng	vấn	loại	nào	thì	cũng
đều	có	thể	chinh	phục	được	nếu	bạn	làm	theo	những	gợi	ý	sau:

	

Nghiên	cứu	trước.	Hãy	tìm	hiểu	về	công	ty	đó	trước	khi	đi	phỏng	vấn.	Hãy
vào	xem	trang	web,	tìm	hiểu	về	đối	tượng	khách	hàng	và	các	đối	thủ	cạnh
tranh	của	họ.
Chuẩn	bị	câu	hỏi.	Bạn	biết	gì	về	phạm	vi	trách	nhiệm	trong	công	việc,	văn
hóa,	công	việc	thường	nhật	và	cách	đánh	giá	thành	tích?	Hãy	hỏi	nếu	bạn
chưa	rõ.
Xem	lại	hồ	sơ	xin	việc.	Nhiều	ứng	viên	bị	bắt	bẻ	ngay	với	thông	tin	trong
chính	bộ	hồ	sơ	xin	việc.	Họ	quên	những	gì	mình	đã	viết	 (vì	vậy,	bạn	nên
trung	 thực).	Bạn	 có	 tự	 tin	 khi	 nói	 về	 kỹ	 năng	 và	 thành	 tích	mà	mình	 có
không?
Nhớ	mang	theo	hồ	sơ	xin	việc.	Đừng	nghĩ	rằng	người	phỏng	vấn	bạn	luôn
sẵn	sàng.	Hãy	mang	theo	bản	sao	hồ	sơ	xin	việc	và	sổ	ghi	chép.	Mang	theo
danh	mục	câu	hỏi	cũng	sẽ	phát	huy	hiệu	quả	khi	phỏng	vấn.
Biết	cách	ăn	mặc.	Hãy	ăn	mặc	phù	hợp	với	đặc	thù	ngành	nghề	nhưng	nên
chọn	đồ	một	cách	thông	minh.	Hãy	mặc	bộ	quần	áo	nào	làm	bạn	cảm	thấy
tự	tin	và	người	ta	sẽ	cư	xử	tương	ứng	với	bạn.



Đúng	giờ.	Nghe	thì	có	vẻ	đơn	giản,	nhưng	chỉ	cần	vài	phút	đến	trễ	là	có	thể
làm	 hỏng	 cuộc	 phỏng	 vấn	 cho	 dù	 bạn	 có	 đủ	mọi	 ưu	 thế	 khác.	Hãy	 xem
trước	đường	đi	và	đến	sớm	10	–	15	phút.
Tự	tin.	Khi	vào	phỏng	vấn	hãy	hồi	tưởng	một	kỷ	niệm	quá	khứ	nào	đó	khi
bạn	thấy	tự	tin.	Cảm	giác	tự	tin	đó	sẽ	giúp	“neo”	lại	cảm	xúc	và	sẽ	làm	cho
bạn	cảm	thấy	tự	tin.
Biểu	lộ	sự	nhiệt	tình.	Người	ta	muốn	tuyển	dụng	bạn	vì	sự	nhiệt	tình	cũng
như	kiến	thức	của	bạn.	Hãy	chuẩn	bị	phong	thái	nhiệt	tình	khi	đi	phỏng	vấn
bằng	cách	nghĩ	về	lý	do	khiến	bạn	thích	công	việc	đó.
Tiếp	thị	nhanh.	Câu	hỏi	thường	bắt	đầu	cho	các	cuộc	phỏng	vấn	“Hãy	cho
biết	đôi	nét	về	bạn”	là	dịp	để	giới	thiệu	những	điều	quan	trọng	về	chính	bạn
trong	vài	phút.
Nhớ	 lắng	nghe.	Một	 cuộc	 phỏng	 vấn	 là	một	 cuộc	 đối	 thoại	 giữa	 bạn	 và
người	phỏng	vấn.	Hãy	 lắng	nghe	họ	và	để	cho	họ	nói.	Họ	cũng	cần	chào
bán	công	ty	họ	cho	bạn.

Một	cuộc	phỏng	vấn	bắt	đầu	ngay	lúc	bạn	bước	vào	bàn	tiếp	tân,	vì	thế
hãy	chuẩn	bị	tinh	thần.

Một	phút	suy	ngẫm:
Sau	cuộc	phỏng	vấn,	bạn	nên	liên	lạc	tiếp	bằng	thư	điện	tử	hay	thư	tay.

Đó	là	lời	nhắc	nhở	đối	với	người	phỏng	vấn	về	bạn	và	những	gì	bạn	có	thể
mang	lại	cho	công	ty	họ.	Hãy	viết	một	bức	thư	đơn	giản	cảm	ơn	thời	gian
họ	đã	dành	cho	bạn,	theo	sau	bằng	câu	“Mong	nhận	được	hồi	âm	của	quý
công	 ty	 trong	 thời	gian	 tới.”	Đó	cũng	 là	cơ	hội	cuối	cùng	để	 tiếp	 thị	bản
thân.

6.7	Gây	ấn	tượng	đáng	nhớ	và	dễ	mến
Khi	đổi	nghề,	bạn	sẽ	bắt	đầu	gặp	gỡ	nhiều	người	mới:	Người	qua	mạng	lưới
quan	hệ	và	những	cuộc	họp	15	phút,	người	qua	phỏng	vấn.	Đó	là	một	thế
giới	 cạnh	 tranh	 cao.	 Bạn	 sẽ	 đi	 cùng	 con	 đường	 với	 những	 đối	 thủ	 cạnh
tranh,	vậy	bạn	phải	làm	sao	để	nổi	bật	hơn	họ?	Câu	trả	lời	là	sự	hòa	hợp.

Sự	hòa	hợp	 là	bí	quyết	để	gây	ấn	 tượng	 làm	cho	mình	đáng	nhớ	và	dễ	mến
(một	 cách	 tích	 cực).	Hòa	hợp	 là	 cảm	giác	hóa	học	 có	 thể	 có	khi	bạn	gặp	một
người	lần	đầu	tiên.



	

Thấy	 hòa	 hợp.	 Có	 thể	 bạn	 thấy	 hòa	 hợp	 với	 một	 người	 hay	một	 nhóm
người	nhờ	việc	ngồi	hay	đứng	giống	họ.	Tư	thế	bạn	cũng	giống	họ.	Có	thể
bạn	thấy	mình	có	những	cử	chỉ	giống	họ,	như	cũng	để	tay	và	chân	ở	tư	thế
như	họ.	Ví	dụ,	bạn	ngồi	chéo	chân	và	để	2	tay	trên	tay	ghế;	người	kia	cũng
vậy.
Nghe	hòa	hợp.	Nghe	hòa	hợp	là	khi	các	bạn	nhận	ra	mình	dùng	từ	ngữ	hay
thuật	ngữ	giống	nhau;	các	bạn	bắt	đầu	nói	cùng	nhịp	độ	hay	âm	lượng.	Có
lẽ	bạn	thậm	chí	còn	thay	đổi	cả	ngữ	điệu	để	nghe	giống	với	người	kia.
Tương	hợp	và	phản	ảnh	 lẫn	nhau.	Những	hành	động	hòa	hợp	đó	được
gọi	là	tương	hợp	và	phản	ảnh	lẫn	nhau.	Chúng	có	khuynh	hướng	xảy	ra	một
cách	vô	thức,	nhưng	bạn	vẫn	có	thể	bắt	chước	theo	chủ	ý.	Nếu	bạn	khiến
cho	ngôn	ngữ	cơ	thể,	ngôn	từ	hay	đặc	điểm	giọng	nói	trở	nên	tương	hợp	với
người	kia	và	cảm	thấy	hòa	hợp	với	họ,	 thì	nó	đã	có	kết	quả.	Bạn	biết	các
bạn	hòa	hợp	khi	bạn	nghĩ:	“người	ấy	cũng	giống	như	mình”,	hay	cảm	thấy
giống	họ	ở	một	khía	cạnh	nào	đó.
Tránh	 bắt	 chước.	 Tuy	 vậy,	 hãy	 cẩn	 thận	 đừng	 bắt	 chước	 người	 kia.	 Sự
khác	nhau	giữa	bắt	 chước	với	 tương	hợp	và	phản	 ảnh	nhau	 là	ở	 chỗ	bạn
thay	đổi	hành	vi	quá	nhiều	đến	nỗi	người	kia	nhận	ra.	Nếu	bạn	bắt	chước,
thì	bạn	cũng	sẽ	gây	ấn	tượng	nhưng	theo	chiều	hướng	xấu:	thay	vì	nghĩ	bạn
là	người	tuyệt	vời	để	tuyển	dụng,	người	phỏng	vấn	sẽ	nghĩ	bạn	là	người	kỳ
dị!

Một	phút	suy	ngẫm:
Tự	ghi	hình	chính	mình.	Đó	là	cách	chuẩn	bị	tốt	cho	phỏng	vấn.	Nếu	bạn

không	 biết	 bạn	 trông	 như	 thế	 nào	 khi	 đang	 nói	 chuyện,	 hãy	 quay	 phim
chính	bạn	khi	bạn	tự	giới	thiệu	mình.	Tự	canh	thời	lượng.	Nếu	bạn	nói	quá
vài	phút,	hãy	cắt	bớt	cho	ngắn.

Tương	hợp	và	phản	ảnh	lẫn	nhau	là	những	hành	động	làm	nên	sự	hòa
hợp	và	để	lại	cho	người	phỏng	vấn	ấn	tượng	tốt	về	bạn.

6.8	Biết	điểm	phù	hợp	của	bản	thân
Có	vô	số	vấn	đề	bạn	có	thể	sẽ	được	hỏi	khi	dự	phỏng	vấn.	Nhưng	phần	lớn

vẫn	là	vấn	đề	“phù	hợp”.	Câu	hỏi	lớn	mà	nhà	tuyển	dụng	thực	sự	muốn	được	trả



lời	là	bạn	có	phù	hợp	với	công	việc	và	công	ty	không.	Thật	trùng	hợp,	đó	cũng
chính	là	câu	hỏi	mà	bạn,	với	tư	cách	là	người	muốn	đổi	nghề,	cũng	muốn	có	câu
trả	lời.

Dạng	phù	hợp	đầu	 tiên	 là	phù	hợp	về	công	việc:	Ví	dụ,	 các	kỹ	năng,	kinh
nghiệm	và	động	cơ	làm	việc.
	

Bạn	có	thể	làm	được	công	việc	đó	không?
Bạn	có	đủ	kiến	thức	và	kinh	nghiệm	cần	thiết	không?
Bạn	 có	 những	kỹ	năng	 cơ	 bản	 (ngôn	ngữ,	 toán,	 công	nghệ)	 hay	 kỹ	 năng
chuyên	ngành	cần	thiết	không?
Bạn	 có	 thể	 hiện	 được	 rằng	bạn	 sẽ	 hài	 lòng	với	 loại	 công	việc	 đó	 lâu	 dài
không?

Hãy	sẵn	sàng	chứng	tỏ	những	gì	bạn	có	thể	làm	được.	Đôi	khi,	người	phỏng
vấn	có	 thể	yêu	cầu	bạn	mô	 tả	một	 tình	huống	 trong	đó	bạn	đã	chứng	 tỏ	được
những	kỹ	năng	(năng	lực)	của	mình	hoặc	họ	sẽ	đặt	ra	một	tình	huống	và	yêu	cầu
bạn	xử	lý.

Trong	cả	hai	 trường	hợp,	hãy	nghĩ	về	những	 thành	quả	bạn	đã	đạt	được	và
những	kỹ	năng	cần	thiết	cho	những	thành	quả	đó.	Hãy	xem	những	yếu	tố	đó	là
tiêu	 chuẩn	cho	những	gì	bạn	có	 thể	 làm	 trong	 tương	 lai.	Bạn	phải	 thể	hiện	 rõ
động	cơ	khiến	bạn	muốn	làm	công	việc	đó	qua	việc	sử	dụng	các	kỹ	năng	này.
Thể	hiện	sự	mong	muốn	đối	với	điều	gì	đó	thôi	là	chưa	đủ,	bạn	còn	cần	phải	tỏ
rõ	lý	do	vì	sao	bạn	muốn	có	được	điều	đó.

Dạng	câu	hỏi	thứ	hai	có	khuynh	hướng	hỏi	về	sự	phù	hợp	với	tổ	chức	hay	văn
hóa	công	ty:	nghĩa	là	phù	hợp	với	cách	làm,	niềm	tin	và	giá	trị	của	công	ty.
	

Bạn	có	phù	hợp	với	tập	thể	nhóm	không?
Bạn	có	ăn	mặc	giống	những	người	khác	trong	công	ty	không?
Bạn	có	phù	hợp	để	có	thể	trò	chuyện	hàng	ngày	hay	đi	uống	cà	phê	cùng
không?

Điều	này	nghe	có	vẻ	không	quan	trọng	như	kiến	thức	trong	công	việc,	nhưng
các	nghiên	cứu	đã	cho	thấy	rằng	điều	đóng	góp	nhiều	nhất	vào	cảm	giác	thiếu
hài	lòng	của	nhân	viên	chính	là	sự	phù	hợp	về	văn	hóa.	Nếu	bạn	không	có	cùng
cách	nhìn	về	môi	trường	làm	việc	như	những	đồng	nghiệp	khác,	bạn	sẽ	thấy	khó
giao	tiếp	với	mọi	người	và	sẽ	phải	kết	thúc	bằng	sự	ra	đi	hay	bị	sa	thải.	Nhưng



nếu	trong	công	việc	có	sự	phù	hợp	tốt,	thì	nó	sẽ	giữ	bạn	lại	vào	những	lúc	khó
khăn.

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	suy	nghĩ	về	những	vai	trò	của	bạn	trước	kia.	Bao	nhiêu	lần	bạn	chấm

dứt	công	việc	vì	công	việc	không	phù	hợp?	Bao	nhiêu	lần	vì	văn	hóa	công
ty	không	phù	hợp?	Bạn	cần	biết	điều	gì	để	chuẩn	bị	cho	công	việc	sắp	tới?

Hãy	 bảo	 đảm	 rằng	 bạn	 biết	mình	 phù	 hợp	 thế	 nào	 với	 nhu	 cầu	 của
công	ty	về	mặt	kỹ	năng	và	văn	hóa.

6.9	Bắt	tín	hiệu	xanh
Người	thương	lượng	giỏi	thường	có	được	đúng	công	việc	họ	muốn.	Bất	cứ
khi	nào	bạn	tiếp	xúc	với	những	người	có	khả	năng	mang	lại	việc	làm	cho
bạn,	hãy	sẵn	sàng	nắm	bắt	những	tín	hiệu	quan	tâm	của	người	phỏng	vấn.
Nếu	bạn	được	“bật	đèn	xanh”,	thì	đó	chính	là	dấu	hiệu	lợi	thế	thương	thuyết
đã	thuộc	về	bạn	và	người	phỏng	vấn	đang	nhắm	chọn	bạn	một	cách	nghiêm
túc.

Bất	cứ	cuộc	đàm	phán	nào	giữa	hai	phía	cũng	đều	 là	một	cuộc	đọ	sức	giữa
những	gì	một	người	có	thể	bán	và	những	gì	người	kia	có	nhu	cầu	mua.
	

Phía	phỏng	vấn	muốn	tìm	người	làm	được	việc.	Họ	mang	đến	tiền	lương	và
sự	thăng	tiến	nghề	nghiệp	cho	người	lao	động.
Bạn	muốn	có	một	công	việc	và	có	thể	bán	những	kỹ	năng	và	kinh	nghiệm
của	mình	để	đổi	lại	mức	thù	lao	hợp	lý.
Khi	phỏng	vấn,	mỗi	bên	đều	cố	gắng	thỏa	thuận	nếu	có	được	sự	trùng	khớp
về	mua/bán.	Bên	giữ	được	lập	trường	nhiều	hơn	trong	từng	giai	đoạn	phỏng
vấn	sẽ	là	bên	có	ưu	thế.

Điểm	 ngoặt	 tích	 cực	 trong	 cuộc	 thảo	 luận	 như	 vậy	 sẽ	 xuất	 hiện	 khi	 người
phỏng	vấn	ngưng	đặt	câu	hỏi	và	bắt	đầu	“chào	bán”	công	 ty	họ	cho	bạn	bằng
cách	nói	về	những	ưu	điểm	như	công	ty	tốt,	cơ	sở	vật	chất	tuyệt	vời,	con	người
lý	tưởng	hay	một	sự	nghiệp	tốt	bạn	có	thể	có	tại	công	ty	.

Những	“tín	hiệu	xanh”	khác	bạn	có	thể	bắt	được	nữa	là:
	



Khi	người	phỏng	vấn	bắt	đầu	nói	chuyện	về	công	việc	như	thể	là	bạn	đã	vào
làm	tại	công	ty.	Họ	có	thể	nói	những	câu	đại	 loại	như	“khi	anh	điều	hành
phòng	ban	này…”	Điều	đó	cho	 thấy	họ	đã	có	một	hình	ảnh	 trong	đầu	về
việc	tuyển	dụng	bạn	thành	công.
Hay	khi	họ	dẫn	bạn	tham	quan	công	ty	–	thậm	chí	có	thể	chỉ	cho	bạn	xem
nơi	bạn	sẽ	làm	việc.
Hay	khi	người	phỏng	vấn	tiếp	tục	câu	chuyện	lâu	hơn	dự	tính,	đó	là	một	tín
hiệu	tích	cực.
Điều	tương	tự	cũng	xảy	ra,	nếu	người	phỏng	vấn	muốn	hẹn	buổi	gặp	tiếp
theo	với	nhóm	sẽ	làm	việc	với	bạn	trong	tương	lai	hay	bất	ngờ	mời	một	ai
khác	vào	phòng	gặp	bạn.	Đó	là	tín	hiệu	rằng	họ	tận	dụng	cơ	hội	đó	để	xin
phê	chuẩn	từ	người	quyết	định.

Một	phút	suy	ngẫm:
Thảo	 luận	về	 lương	bổng:	Khoan	 thảo	 luận	về	 tiền	 lương,	 cho	đến	khi

nào	 bạn	 bắt	 được	 những	 tín	 hiệu	 xanh.	 Nếu	 người	 phỏng	 vấn	muốn	 gợi
chuyện	về	đề	tài	đó,	bạn	có	thể	nói	một	câu	đại	loại	như	“Tôi	chắc	quý	công
ty	có	chính	sách	thù	lao	công	bằng;	nếu	chúng	ta	đáp	ứng	được	yêu	cầu	của
nhau,	tôi	tin	rằng	chúng	ta	sẽ	thỏa	thuận	được	về	lương	bổng”.

Khi	 có	 tín	 hiệu	 xanh,	 hãy	 phản	 ứng	 thật	 nhanh	 để	 giữ	 lợi	 thế	 trong
cuộc	phỏng	vấn.



Kinh	doanh	độc	lập
Đối	với	nhiều	người	 thì	 làm	việc	độc	lập	là	kết	quả	của	việc	 tinh	giản	biên

chế	hay	về	hưu.	Có	người	quyết	định	tự	mình	làm	chủ	để	được	tự	quyết	định	hay
trực	tiếp	kiếm	tiền	nhờ	kết	quả	của	công	sức	bỏ	ra	mỗi	ngày.	Bất	luận	chọn	cách
nào,	bạn	cũng	cần	biết	những	bí	quyết	để	 thành	công	 trong	công	việc	 tự	mình
làm	chủ.

7.1	Hãy	đam	mê	và	có	kế	hoạch
Có	lẽ	một	trong	những	lý	do	bạn	muốn	tự	mình	làm	chủ	là	để	có	thêm	thời
gian	hay	quyền	kiểm	soát	đối	với	những	việc	mình	làm,	để	có	thể	là	chính
mình,	hay	làm	mọi	thứ	theo	cách	của	mình.	Hãy	chắc	rằng	bạn	có	kế	hoạch
rõ	ràng	và	niềm	đam	mê	để	theo	đuổi	nó.

Điều	đáng	buồn	là	nhiều	người	tự	làm	chủ	lại	không	làm	ra	tiền	dễ	dàng	hay
nhanh	chóng	như	họ	nghĩ	và	trở	nên	thỏa	hiệp,	động	cơ	của	họ	mau	chóng	lụi
tàn.	Niềm	đam	mê	biến	mất	khỏi	công	việc	của	họ.	Dĩ	nhiên,	bạn	cần	phải	làm	ra
tiền,	nhưng	không	nên	đánh	đổi	đam	mê	nghề	nghiệp	hoặc	bạn	cũng	có	thể	trở
lại	công	việc	làm	công	ăn	lương.

Có	hai	con	đường	cho	vấn	đề	hóc	búa	này.
	

1.	 Trước	hết	hãy	chắc	là	bạn	thực	sự	muốn	đi	con	đường	bạn	chọn.	Nếu	tự	làm
chủ	mà	thiếu	đam	mê	thì	sẽ	chẳng	đi	đến	đâu.	Có	thể	bạn	sẽ	phải	làm	việc
cực	nhọc	hơn	khi	còn	đi	 làm	 thuê.	Chỉ	có	đam	mê	 thì	mới	đạt	được	mục
tiêu.

2.	 Thứ	hai,	hãy	đặt	kế	hoạch,	chuẩn	bị	và	suy	nghĩ	thấu	đáo	mọi	thứ.	Nếu	bạn
cứ	làm	mà	chưa	suy	nghĩ	kỹ,	cũng	có	thể	bạn	sẽ	gặp	may	nhưng	cũng	có	thể
sẽ	 không	 được	 như	 thế.	Hãy	 đặt	 những	mục	 tiêu	 cá	 nhân	 và	 kinh	 doanh
ngang	nhau.	Mục	tiêu	công	việc	kinh	doanh	là	gì?	Bạn	dự	tính	khi	nào	sẽ	có
lời?	Loại	công	việc	kinh	doanh	đó	là	gì?

Điều	gì	khiến	bạn	có	thể	sẵn	sàng	ngay	bây	giờ?

Bạn	có	thể	thay	đổi	kế	hoạch	trong	quá	trình	thực	hiện	sau	này,	nhưng	chính
mục	 tiêu	và	động	cơ	 sẽ	giữ	bạn	 tiếp	 tục	 làm	việc.	Nếu	có	kế	hoạch	cụ	 thể	và
niềm	đam	mê	chân	chính,	bạn	sẽ	không	cần	phải	đóng	kịch	với	khách	hàng	và	đó



chính	 là	 công	cụ	 tiếp	 thị	 tốt	 nhất	 cho	bạn.	Nếu	 tiếp	 thị	 tốt,	 bạn	đã	bắt	đầu	có
công	việc	kinh	doanh	tốt.

“Hãy	chọn	một	công	việc	bạn	yêu	thích	và	bạn	sẽ	không	còn	phải	làm	một
ngày	nào	nữa	trong	đời.”

Khổng	Tử

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	tự	hỏi:	tôi	muốn	công	việc	kinh	doanh	ra	sao	vào	giờ	này	sang	năm?

Trong	5	năm	nữa,	công	việc	kinh	doanh	của	tôi	sẽ	phải	ra	sao	thì	mới	gọi	là
thành	công?	Hãy	ghi	lại	những	ý	tưởng	đó	và	xây	dựng	kế	hoạch	của	bạn
căn	cứ	trên	những	ý	tưởng	đó.

Hãy	điều	chỉnh	những	mục	tiêu	cá	nhân	sao	cho	đồng	nhất	với	những
mục	tiêu	kinh	doanh	của	bạn.

7.2	Chu	đáo
Nhiều	người	tự	kinh	doanh	chỉ	coi	trọng	ý	tưởng	kinh	doanh	mà	lơ	là	việc
quản	lý.	Nhưng	việc	quản	lý	cũng	không	kém	quan	trọng	so	với	những	mặt
vinh	quang	khác	trong	kinh	doanh.

Có	thể	sản	phẩm	hay	dịch	vụ	của	bạn	là	tốt	nhất	trên	thị	trường	nhưng	bạn	vẫn
bị	mất	lợi	nhuận	do	không	lưu	ý	đến	việc	điều	hành	công	việc	mỗi	ngày.

Phần	lớn	chúng	ta	không	ai	là	người	hoàn	hảo	cả.	Người	giỏi	kinh	doanh	có
thể	sẽ	không	giỏi	lưu	trữ	hồ	sơ.	Người	giỏi	kế	toán	thì	không	giỏi	sáng	tạo	hay
đột	phá	trong	khâu	sản	phẩm	và	luôn	đi	trước	đối	thủ.

Bạn	cần	nắm	rõ	những	sở	trường,	sở	đoản	của	mình	trong	quán	xuyến,	điều
hành	công	việc	kinh	doanh.
	

Hãy	 xác	 định	 những	 khiếm	 khuyết	 trong	 kỹ	 năng	 của	 bạn.	 Bạn	 có
những	kinh	nghiệm	gì	về	kế	toán,	hành	chính,	liên	lạc,	công	nghệ	thông	tin,
…?
Thuê	người.	Nếu	 bạn	 không	 giỏi	 những	 việc	 tỉ	mỉ,	 hãy	 thuê	 người	 làm.
Kiếm	thư	ký	và	kế	toán	làm	bán	thời	gian	cho	bạn.	Nếu	bạn	không	đủ	khả
năng	chi	trả	hay	không	muốn	thuê	người	làm	toàn	thời	gian,	hãy	thuê	người
cộng	tác	khi	cần.



Gọi	báo	giá.	Nếu	bạn	có	một	dự	án	riêng	lẻ	hay	thậm	chí	một	việc	thường
xuyên,	hãy	lấy	báo	giá	từ	nhiều	cộng	tác	viên	khác	nhau.	Có	nhiều	người
làm	việc	độc	lập	có	óc	sáng	tạo	giống	như	bạn,	họ	cần	việc	làm	và	sẽ	làm
công	việc	đó	với	chất	lượng	tốt.
Đừng	chỉ	 tìm	 tại	 chỗ.	Bạn	có	 thể	 tìm	 thuê	người	ở	xa	nếu	muốn.	Nhiều
công	việc	hiện	nay	không	nhất	 thiết	phải	 thuê	người	 trong	nước	 làm.	Tôi
biết	có	người	thuê	nhân	công	ở	nước	ngoài	với	chi	phí	chỉ	bằng	1/10	so	với
người	trong	nước.

Dù	bạn	làm	gì,	hãy	giữ	sổ	sách	kế	toán	tốt	và	luôn	lưu	ý	đến	tình	hình	dòng
tiền	cũng	như	công	việc	kinh	doanh.	Thật	đáng	tiếc	nếu	bạn	có	sản	phẩm	tốt	và
có	khách	hàng	nhưng	 lại	không	 thành	công	chỉ	vì	không	quan	 tâm	đến	những
việc	tiểu	tiết.

Một	phút	suy	ngẫm:
Rất	nhiều	việc	kinh	doanh	lần	đầu	đã	bị	phá	sản	do	thiếu	đầu	tư	suy	nghĩ.

Bằng	cách	trả	lời	các	câu	hỏi	sau	bạn	sẽ	có	được	một	số	ý	tưởng	để	tránh	bị
phá	sản:	Những	yếu	tố	nào	có	thể	khiến	công	việc	kinh	doanh	thất	bại	trong
năm	đầu	tiên?	Về	lâu	về	dài	thì	sao?	Những	rủi	ro	tiềm	ẩn	là	gì?

Đừng	sợ	phải	 thuê	người	giúp	bạn,	việc	đó	 sẽ	giúp	 tiết	kiệm	tiền	cho
bạn	về	lâu	dài.

7.3	Định	mức	thù	lao
Than	phiền	về	mức	lương	khi	làm	thuê	là	một	chuyện	nhưng	xác	định	đúng
giá	trị	tiềm	năng	của	bạn	trên	thị	trường	lại	là	chuyện	khác.	Khi	chuẩn	bị	tự
làm	riêng,	việc	tự	lượng	định	mức	lương	cho	chính	mình	và	cách	đạt	được
mức	lương	đó	là	rất	quan	trọng.

	

1.	 Trước	hết,	hãy	nghĩ	về	 thu	nhập	hiện	hữu.	Đừng	chỉ	nghĩ	đến	mức	lương
căn	 bản	 của	 bạn.	 Còn	 những	 khoản	 thu	 nhập	 ẩn	 khác:	 tiền	 hưu	 trí,	 tiền
thưởng,	 tiền	 nhà,	 du	 lịch?	 Nên	 liệt	 kê	 thành	 danh	mục	 và	 đánh	 dấu	 các
khoản	mà	bạn	cần	duy	trì	nếu	đứng	ra	làm	riêng.

2.	 Sau	đó,	hãy	nghĩ	xem	bạn	muốn	mức	thu	nhập	của	mình	là	bao	nhiêu.	Bạn
có	sẵn	sàng	chịu	hy	sinh	một	phần	thu	nhập	để	được	tự	do	khi	tự	làm	chủ



không?	Bạn	có	sẵn	sàng	hy	sinh	cái	 trước	mắt	cho	 lợi	 ích	 lâu	dài	không?
Hay	bạn	muốn	công	việc	tự	kinh	doanh	phải	có	thu	nhập	cao	hơn	hẳn	so	với
công	việc	làm	thuê	cho	người	khác?

3.	 Hãy	nhìn	vào	thị	trường	của	bạn.	Nếu	bạn	muốn	thu	nhập	khoảng	này,	thì
khách	hàng	tiềm	năng	của	bạn	có	chấp	nhận	trả	giá	đó	không?	Khách	hàng
luôn	muốn	mua	dịch	vụ	bạn	làm	với	giá	rẻ,	đặc	biệt	là	khi	có	nhiều	người
cùng	cạnh	tranh	để	giành	cùng	một	khách	hàng.

4.	 Nếu	bạn	bán	sản	phẩm	chứ	không	làm	dịch	vụ,	hãy	chắc	rằng	bạn	nhạy	bén
khi	định	giá	bán	sản	phẩm	dựa	trên	những	chi	phí	liên	quan	và	những	khoản
phí	hoạt	động	cũng	như	các	khoản	giảm	giá.

5.	 Vậy	còn	cách	tính	phí	của	bạn	thì	sao?	Việc	quyết	định	công	lao	động	hay
phí	dịch	vụ	 theo	giờ,	ngày	hay	mức	phí	cho	 từng	dịch	vụ	hay	đơn	vị	 sản
phẩm	có	thể	sẽ	tạo	khác	biệt	lớn	trong	thu	nhập	tiềm	năng.

6.	 Hãy	nắm	chắc	chính	sách	thuế	đối	với	người	tự	kinh	doanh,	nếu	không,	thu
nhập	của	bạn	sẽ	có	thể	thấp	hơn	mong	đợi	rất	nhiều.

Một	khi	đã	quyết	định	giá	trị	tương	đối	của	bản	thân,	hãy	quyết	định	mức	phí
và	giữ	cố	định.	Điều	đó	sẽ	giúp	bạn	thương	thảo	với	khách	hàng	một	cách	tự	tin
và	giữ	uy	tín	thương	hiệu	trên	thị	trường.

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	 thử	gọi	đại	 lý	việc	 làm	để	 tìm	người	 làm	công	việc	của	bạn.	Mức

lương	họ	muốn	bạn	trả	là	bao	nhiêu?

Biết	 rõ	 giá	 trị	 bản	 thân	 và	 ấn	 định	mức	 phí	 phản	 ánh	 đúng	 giá	 trị
thương	hiệu	của	bạn	trên	thị	trường.

7.4	Đưa	lên	web
Doanh	nhân	cần	xông	xáo	và	sẵn	lòng	tiếp	thu	cách	tạo	dựng	và	tiếp	thị	mới
cho	công	việc	kinh	doanh	của	họ.	Internet	mở	ra	cho	doanh	nghiệp	ở	mọi
quy	mô	cơ	hội	cạnh	tranh	trên	thị	trường	toàn	thế	giới.

Một	trang	web	thiết	kế	tốt	cho	phép	bạn	giữ	liên	lạc	với	khách	hàng	hiện	tại
và	làm	họ	hài	lòng.	Dù	là	chỉ	làm	một	mình	hay	mở	công	ty	với	nhiều	nhân	viên,
bạn	vẫn	nên	có	trang	web	để	quảng	bá	sản	phẩm.

Dù	kinh	doanh	ngành	nghề	gì	thì	bạn	vẫn	phải	đối	đầu	với	nhiều	đối	thủ	cạnh
tranh.	Nếu	muốn	nổi	bật	 trong	đám	đông,	 tên	 tuổi	của	bạn	phải	 thường	xuyên



xuất	hiện	và	được	nhắc	đến.	Cái	hay	của	website	kinh	doanh	là	không	nhất	thiết
phải	ở	 cùng	đường,	 cùng	 tỉnh	hay	 thậm	chí	 là	 cùng	quốc	gia	với	 khách	hàng.
Nếu	dịch	vụ	hay	sản	phẩm	của	bạn	 tốt,	 thì	dù	bạn	có	ở	Trung	Quốc	và	khách
hàng	ở	tận	Ấn	Độ,	họ	vẫn	có	thể	tìm	đến	với	bạn	được.

Có	một	vài	điểm	quan	trọng	bạn	cần	nhớ:
	

Bạn	có	cần	trợ	giúp	chuyên	môn	để	làm	trang	web	không?	Chỉ	cần	một
trình	độ	vi	tính	khiêm	tốn	là	bạn	đã	có	thể	làm	một	trang	web	đơn	giản	và
đưa	lên	mạng	trong	vài	giờ.	Tuy	nhiên,	trừ	trường	hợp	bạn	có	chuyên	môn
về	thiết	kế	web,	về	thương	mại	điện	tử	và	tối	ưu	hóa	công	cụ	tìm	kiếm,	bạn
nên	thuê	chuyên	gia	để	xây	dựng	được	trang	web	thực	sự	hiệu	quả	cho	công
việc	kinh	doanh.
Hãy	xác	định	đối	tượng	truy	cập.	Dù	tự	làm	hay	thuê	làm	trang	web,	bạn
vẫn	cần	phải	biết	rõ	đối	tượng	khách	hàng	mình	muốn	thu	hút.	Bạn	muốn
trang	web	là	công	cụ	bán	hàng	qua	mạng	hay	chỉ	là	công	cụ	quảng	bá	thông
tin?	Làm	cách	nào	để	hấp	dẫn	được	khách	hàng	trở	lại	trang	web	của	bạn
nhiều	lần?
Nên	 lưu	ý	 là	vẻ	ngoài	ấn	 tượng	có	 thể	 làm	hại	 tính	 thực	 tế	của	 trang
web.	Một	số	nhà	thiết	kế	tạo	trang	web	đẹp,	có	giao	diện	đẹp	và	hình	ảnh
động,	nhưng	lại	vô	tình	che	lấp	những	yếu	tố	căn	bản	cần	cho	những	công
cụ	tìm	kiếm	–	thực	tế,	có	nhiều	trang	web	trông	rất	lung	linh	nhưng	gần	như
vô	hình	trước	những	trang	web	tìm	kiếm	chuyên	dụng.	Bạn	nên	cân	nhắc	về
yếu	tố	công	cụ	tìm	kiếm	trước	khi	làm	trang	web.

Việc	xác	định	đối	tượng	khách	hàng	cụ	thể	cho	trang	web	sẽ	cho	phép	bạn	có
kế	hoạch	tiếp	thị	hiệu	quả	và	tránh	mất	thời	gian,	tiền	bạc	vào	việc	làm	đẹp	cho
trang	web	nhưng	hiệu	quả	lại	không	tương	xứng	tiềm	năng.

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	 nghĩ	 về	 hình	 thức	 gửi	 thư	 điện	 tử	 hay	 bản	 tin	 định	 kỳ	 cho	 khách

hàng	của	bạn.	Đây	có	thể	là	phương	pháp	tiếp	thị	hiệu	quả.	Tuy	nhiên,	nội
dung	nên	có	phần	hướng	dẫn	và	cung	cấp	tư	liệu	miễn	phí	chứ	không	nên
chỉ	toàn	quảng	cáo.

Một	trang	web	chuyên	nghiệp	có	chủ	điểm	sẽ	giúp	bạn	tạo	dựng	công
việc	kinh	doanh.



7.5	Quản	lý	tài	chính
Bạn	sẽ	không	thể	trở	nên	giàu	có	ngay	khi	khởi	sự	kinh	doanh	trừ	khi	bạn
có	ý	 tưởng	quá	độc	đáo	đến	nỗi	bán	được	ngay	cho	một	 tỷ	phú	vào	ngày
đầu	tiên.	Nếu	tự	làm	chủ,	thu	nhập	của	bạn	sẽ	có	lúc	rất	thấp,	lúc	rất	cao,	vì
thế,	quản	lý	tài	chính	là	điều	vô	cùng	quan	trọng.

Công	việc	 tự	kinh	doanh	bắt	đầu	 tạo	được	 thu	nhập	cũng	là	điều	đáng	phấn
khởi.	Nhưng	nếu	phấn	khởi	mà	dẫn	đến	chi	tiêu	hoang	phí	thì	sẽ	khó	mà	thành
công	được	 trong	việc	 tự	doanh.	Sự	khác	nhau	giữa	việc	 tự	 làm	chủ	và	đi	 làm
thuê	cho	người	khác	là	ở	chỗ	thu	nhập	không	ổn	định	mỗi	tháng.	Hơn	nữa,	bạn
còn	phải	trang	trải	chi	phí	và	trả	lương	của	chính	mình	nữa.
	

Lúc	thăng,	lúc	trầm.	Có	lúc	công	việc	bạn	thấy	ngập	đầu	và	thu	nhập	tốt.
Rồi	đột	nhiên	đơn	hàng,	công	việc	và	thu	nhập	ngưng	trệ	và	bạn	sẽ	không
biết	thu	nhập	sắp	tới	sẽ	ra	sao.	Và	còn	nhiều	loại	chi	phí	phải	trang	trải	nữa.
Hãy	nhớ	 số	 thuế	phải	 trả.	Bạn	 có	 thể	 không	 trả	 thuế	 thu	 nhập	 đều	 đặn
định	kỳ	nữa.	Vì	thế	bạn	cần	phải	quan	tâm	số	thực	thu	của	bạn	chứ	không
phải	chỉ	của	chính	phủ.	Mỗi	đồng	tiền	thu	vào	hay	chi	ra	đều	cần	phải	được
suy	nghĩ	và	tính	toán	khôn	ngoan.
Vấn	 đề	 trong	 lúc	 khó	 khăn.	 Bạn	 có	 phải	 làm	 việc	 trong	 suốt	 kỳ	 nghỉ
không?	Công	việc	kinh	doanh	của	bạn	còn	có	những	thời	kỳ	khó	khăn	nào
nữa?	Bạn	cần	dự	phòng	bao	nhiêu	cho	những	lúc	không	có	thu	nhập?	Nên
nhớ	rằng	bạn	không	thể	trang	trải	chi	phí	ăn	ở	của	chính	mình	chỉ	dựa	vào
niềm	tin	kinh	doanh	tương	lai;	bạn	cần	phải	có	dự	phòng	cho	lúc	thất	bát.
Mở	tài	khoản	kinh	doanh.	Mở	một	 tài	khoản	ngân	hàng	 riêng	cho	công
việc	kinh	doanh	của	bạn	 là	việc	đáng	 làm.	Hãy	 tính	xem	số	vốn	 tối	 thiểu
cần	cho	kinh	doanh	là	bao	nhiêu	trước	khi	tính	toán	khoản	tiền	bạn	có	thể
chi	 trả.	Một	khi	đã	có	được	hệ	 thống	dòng	 tiền	hữu	hiệu,	hãy	kiên	quyết
tuân	 thủ.	Việc	 lập	biểu	đồ	 thu	nhập	 sẽ	giúp	bạn	 luôn	nắm	được	diễn	 tiến
mọi	việc.

Một	phút	suy	ngẫm:
Hãy	tự	hỏi:	Mình	muốn	có	thu	nhập	bao	nhiêu?	Mình	cần	bao	nhiêu	để

trang	trải	chi	phí?	Bao	lâu	doanh	nghiệp	mình	sẽ	hòa	vốn?

Bạn	nên	mở	tài	khoản	doanh	nghiệp	riêng	và	quản	lý	tốt	tài	chính	ngay



từ	ngày	đầu	tiên	tự	kinh	doanh.

7.6	Xác	định	thị	trường	mục	tiêu
Khi	bạn	tự	làm	chủ,	bạn	sẽ	phải	trở	thành	một	người	bán	hàng	dù	muốn	hay
không,	và	bạn	cần	phải	biết	rõ	 thị	 trường.	Điều	này	luôn	cần	thiết	dù	bạn
cung	cấp	hàng	hóa	hay	dịch	vụ,	ở	bất	cứ	phân	khúc	thị	trường	nào.

Thật	 ngạc	nhiên	 là	 rất	 nhiều	người	 tách	 ra	 tự	 kinh	doanh	mà	không	hề	 suy
nghĩ	những	điều	căn	bản	về	marketing.	Nếu	không	bán	được	hàng,	bạn	sẽ	không
có	thu	nhập.	Đó	là	một	phép	toán	cơ	bản	–	khả	năng	tiếp	thị	sẽ	quyết	định	thu
nhập	của	bạn.

Vậy	 thì,	 nếu	may	mắn,	 vừa	mở	 hàng	 bạn	 đã	 có	 ngay	 những	 vị	 khách	 hào
phóng.	Còn	nếu	không	có	gì	đặc	biệt,	bạn	phải	tự	tìm	đối	tượng	khách	hàng,	và
điều	đó	có	nghĩa	là	bạn	phải	có	kế	hoạch	kinh	doanh.

Bạn	không	nhất	thiết	phải	tự	tay	làm	kế	toán,	nhưng	tối	thiểu,	bạn	phải	tự	giải
đáp	được	những	câu	hỏi	sau:
	

Sản	phẩm.	Mình	sẽ	bán	loại	dịch	vụ/sản	phẩm	gì	và	ai	sẽ	có	khả	năng	mua
sản	phẩm	đó,	tại	sao?
Giá.	Giá	bán	bao	nhiêu	mình	sẽ	có	lãi?	Giá	đó	so	với	giá	đối	thủ	cạnh	tranh
thì	thế	nào?
Cạnh	tranh.	Những	 ai	 khác	 cũng	 đang	 bán	mặt	 hàng	 đó?	Điều	 gì	 khiến
khách	hàng	mua	hàng	từ	mình	thay	vì	từ	những	người	đó?	Điều	gì	khác	biệt
làm	tôi	nổi	trội	hơn	họ?	Tôi	có	cần	nghiên	cứu	thêm	điều	gì	không?
Địa	điểm.	Mình	sẽ	đặt	cửa	hàng	ở	đâu	và	đó	có	phải	là	thị	trường	tiềm	năng
chưa?	Địa	điểm	đó	có	phải	là	tốt	nhất	không?
Khuyến	mãi.	Mình	 sẽ	 dùng	 phương	 pháp	 gì	 để	 tự	 tiếp	 thị?	Khách	 hàng
mục	tiêu	là	ai?	Điều	gì	sẽ	thuyết	phục	khách	hàng	mua	hàng	từ	mình?

Việc	hiểu	rõ	sản	phẩm	và	thị	trường	mục	tiêu	sẽ	bảo	đảm	rằng	bạn	chinh	phục
được	đúng	đối	tượng	khách	hàng	và	xác	lập	được	vị	trí	trên	thị	trường	cho	mặt
hàng	bạn	bán.	Điều	này	vẫn	luôn	đúng	dù	bạn	vẫn	chỉ	 làm	mỗi	công	việc	như
khi	còn	đi	làm	thuê	hay	khởi	sự	một	công	việc	mới	với	hy	vọng	mở	rộng	và	có
thêm	nhân	viên.

Một	phút	suy	ngẫm:



Đây	là	vài	câu	hỏi	gợi	ý	bất	cứ	khi	nào	bạn	cần	cập	nhật	chiến	lược	kinh
doanh	của	mình.	Đó	là	Phân	Tích

SWOT
:	Ưu	điểm	(

S
trengths)	công	việc	kinh	doanh	của	bạn	là	gì?	Khuyết	điểm	(

W
eaknesses)?	Cơ	Hội	(

O
pportunities)?	Nguy	cơ	tiềm	ẩn	(

T
hreats)?	Nếu	bạn	chưa	rõ	câu	trả	lời,	hãy	nghiên	cứu	thêm.

Hãy	cập	nhật	chiến	lược	tiếp	thị	thường	xuyên	để	biết	rõ	tình	hình	kinh
doanh	và	luôn	đi	đầu	trong	cạnh	tranh.

7.7	Giao	tiếp	tốt
Một	số	người	rất	thiếu	kỹ	năng	sống.	Nếu	họ	làm	thuê,	có	thể	họ	vẫn	được
việc	dù	có	khiếm	khuyết	đó.	Nhưng	khi	 tự	 làm	cho	mình	 thì	 lại	khác,	kỹ
năng	tương	tác	sẽ	là	sống	còn.	Nếu	bạn	muốn	phát	triển	sự	nghiệp	thì	dù	ở
lĩnh	vực	nào,	bạn	cũng	cần	có	kỹ	năng	tương	tác	tốt.

Một	khi	 tự	 làm	chủ,	bạn	cần	phải	quán	xuyến	mọi	việc	giao	 tiếp	với	khách
hàng.	Thậm	chí	khi	có	người	khác	 làm	việc	 tiếp	 thị	 thay	cho	bạn,	 thì	kỹ	năng
khách	hàng	và	kỹ	năng	quản	lý	vẫn	là	cần	thiết.	Nếu	làm	dịch	vụ	tự	do,	mỗi	công
việc	bạn	nhận	được	sẽ	gián	tiếp	hay	trực	tiếp	là	kết	quả	của	kỹ	năng	tương	tác
của	bạn.	Đây	là	những	lý	do	tại	sao	bạn	cần	phải	có	kỹ	năng	giao	tiếp	tốt:
	

Bạn	cần	tự	làm	nhân	viên	bán	hàng	và	tiếp	thị	cho	chính	mình.
Bạn	 cần	 thương	 thảo	 những	 điều	 khoản	mua	 bán	 với	 khách	 hàng	 và	 nhà
cung	cấp.
Bạn	có	thể	phải	quán	xuyến	quản	lý	nhân	viên	với	tư	cách	là	chủ	lao	động.
Bạn	nhất	thiết	phải	phát	triển	tốt	mạng	lưới	quan	hệ.
Bạn	cần	khuyến	khích	khách	hàng	thanh	toán	đúng	hẹn.



Nếu	 thiếu	kỹ	năng	dàn	xếp	sự	 từ	chối	hay	mâu	 thuẫn,	bạn	hãy	cân	nhắc	 lại
quyết	định	tự	kinh	doanh	của	mình.	Bạn	có	khả	năng	đương	đầu	mãi	với	sự	từ
chối	cộng	tác	của	khách	hàng	không?	Dù	có	giỏi	nghề,	thì	sản	phẩm	hay	dịch	vụ
của	bạn	cũng	không	thể	phù	hợp	với	mọi	đối	tượng	khách	hàng,	do	vậy,	bạn	cần
phải	có	khả	năng	đứng	dậy	sau	những	tình	huống	đó.

Hãy	nhớ	là	sẽ	có	lúc	bạn	bị	than	phiền	vì	không	đáp	ứng	đúng	với	cái	khách
hàng	cần	dù	khách	hàng	rất	dễ	mến.	Hơn	nữa,	có	những	khách	hàng	không	dễ
mến	chút	nào,	vậy	bạn	sẽ	phải	xử	lý	ra	sao	với	những	khách	hàng	khó	tính	khi
bạn	chẳng	 làm	điều	gì	 sai	 trái,	hay	bạn	sẽ	xử	 trí	 ra	 sao	khi	nhà	cung	cấp	giao
hàng	không	đúng	hẹn?

Do	đó,	bạn	sẽ	cần	những	kỹ	năng	giao	tiếp	cũng	như	kỹ	năng	sống	tốt	khi	tự
làm	kinh	doanh.	Nếu	bạn	có	những	kỹ	năng	đó,	bạn	đã	có	khởi	đầu	thuận	lợi.

“Thấu	hiểu	là	việc	cần	làm	trước	tiên”.
Steven	R	Covey,	tác	giả	cuốn	“Principle-Centred	Leadership”

(Lãnh	đạo	theo	nguyên	tắc)

Hãy	phát	triển	những	kỹ	năng	tương	tác	và	giao	tiếp	cần	cho	việc	xử	lý
tình	huống.

7.8	Làm	hợp	đồng
Trong	kinh	doanh	không	phải	ai	cũng	tin	vào	câu	“lời	nói	là	đinh	đóng	cột”.
Thực	tế,	một	số	đối	tác	kinh	doanh	hay	khuyến	khích	bạn	nỗ	lực	hơn	nữa
bằng	 những	 lời	 hứa	 hão	 về	 tiền	 thưởng	 hay	 câu	 nói	 dối	 cũ	 rích:	 “Ngân
phiếu	 thanh	 toán	đang	được	chuyển	 rồi”.	Nhiều	người	 tự	kinh	doanh	biết
điều	đó	quá	muộn	và	phải	trả	giá	đắt.

Hoài	nghi	quá	đáng	về	bản	chất	con	người	tất	nhiên	là	không	tốt,	nhưng	trong
kinh	doanh	không	phải	ai	cũng	tốt	như	ai.	Vả	lại,	mục	đích	của	phần	lớn	doanh
nghiệp	là	tìm	kiếm	lợi	nhuận,	và	do	đó	lợi	nhuận	cũng	phải	là	mục	tiêu	của	bạn.
Nếu	bạn	không	làm	ra	tiền	thì	doanh	nghiệp	của	bạn	sẽ	không	thể	tồn	tại.	Điều
đó	không	có	nghĩa	là	bạn	phải	có	lợi	nhuận	bất	chấp	đạo	lý.

Những	lời	hứa	ngọt	ngào	mà	người	kinh	doanh	cá	thể	hay	doanh	nghiệp	nhỏ
nên	cảnh	giác	là:

“Nếu	 ông/bà	 miễn	 phí	 cho	 tôi	 cái	 này,	 tôi	 sẽ	 dành	 hẳn	 công	 việc	 đó	 cho
ông/bà”.



“Anh	không	thể	tính	tiền	công	giờ	phụ	trội	vì	tôi	sẽ	kiếm	người	khác	làm	công
việc	đó	với	giá	rẻ	hơn”.

“Ô,	chẳng	phải	tôi	đã	nói	rằng	chi	phí	chưa	được	tính	vào	sao?”
	

Hãy	làm	hợp	đồng	đúng	chuẩn.	Chỉ	có	một	cách	để	bảo	đảm	bạn	luôn	ở
vị	trí	tốt	nhất	có	thể	là	làm	hợp	đồng	cho	mọi	công	việc	thực	hiện.	Điều	đó
sẽ	bảo	đảm	rằng	bạn	được	đền	bù	thỏa	đáng	cho	toàn	bộ	thời	gian	bạn	đã	bỏ
ra	trừ	khi	bạn	đã	thỏa	thuận	cho	đi	một	vật	hay	làm	một	việc	gì	đó	miễn	phí.
Những	điều	khoản	đưa	vào	hợp	đồng.	Hợp	đồng	của	bạn	nên	có	đủ	mọi
điều	đã	thương	lượng,	kết	quả	công	việc	bạn	làm	và	với	số	tiền,	thời	gian	và
chi	phí	là	bao	nhiêu,	những	gì	khách	hàng	sẽ	cung	cấp,	những	gì	bạn	phải
cung	cấp.	Nếu	bạn	bán	sản	phẩm	hàng	hóa,	bạn	phải	suy	nghĩ	xem	phải	làm
gì	nếu	việc	giao	hàng	trễ	hạn.	Nếu	bạn	sẽ	được	thanh	toán	nhiều	đợt,	hãy
nói	rõ	những	mặt	hàng	nào	bạn	sẽ	cung	cấp	chính	xác	theo	từng	đợt.

Lẽ	dĩ	nhiên	là	khách	hàng	chưa	hẳn	sẽ	luôn	tôn	trọng	hợp	đồng	nhưng	lúc	đó
bạn	 sẽ	 có	 thể	 chủ	động	 chọn	 cách	giải	 quyết	 hậu	quả.	Hãy	bắt	 đầu	 công	việc
đúng	phong	cách	kinh	doanh	và	bạn	sẽ	có	cơ	hội	thành	công	lâu	dài.

Một	phút	suy	ngẫm:
Đừng	đặt	hết	 số	 trứng	bạn	có	vào	một	giỏ:	khách	hàng	đến	 rồi	đi;	bạn

đừng	nên	nghĩ	rằng	công	việc	kinh	doanh	của	bạn	sẽ	luôn	có	cùng	số	khách
hàng	đó	mãi.	Nên	giới	hạn	tối	đa	25%	doanh	số	vào	một	khách	hàng.

Hợp	đồng	chính	là	cái	lưới	an	toàn	bảo	vệ	cho	bạn	lẫn	khách	hàng.

7.9	Kiên	cường	và	bền	bỉ
Công	việc	tự	kinh	doanh	không	phải	lúc	nào	cũng	dễ	dàng	thành	công	hay
xuôi	chèo	mát	mái.	Sẽ	có	những	lúc	mọi	việc	trôi	chảy	và	có	lúc	mọi	việc
bế	 tắc.	Nếu	không	tự	khuyến	khích	bản	 thân	và	kiên	cường	thì	sẽ	rất	khó
khăn	cho	bạn.

Có	người	nói	phải	cần	hai	năm	để	một	người	quen	với	việc	tự	làm	chủ.	Nhưng
thực	 tế,	bạn	có	 thể	 thích	nghi	nhanh	hơn	nếu	xác	định	ngay	 từ	đầu	rằng	chính
bạn	là	người	phải	chịu	trách	nhiệm	và	bất	cứ	điều	gì	xảy	ra	thì	bạn	cũng	có	thể
phải	đương	đầu	với	nó.



	

Học	nữa,	học	mãi.	Kiên	cường	không	chỉ	là	một	phẩm	chất	cá	tính,	nó	còn
giúp	bạn	luôn	ở	thế	thượng	phong	nghề	nghiệp.	Khi	đi	làm	thuê,	công	ty	sẽ
chi	trả	để	bạn	được	huấn	luyện,	đào	tạo	và	có	thể	đi	đầu	trong	cạnh	tranh.
Nhưng	trong	công	việc	kinh	doanh	riêng,	bạn	là	người	duy	nhất	có	thể	tự
trang	bị	những	kỹ	năng	mới	cho	mình.	Nếu	có	động	cơ	tự	học	tốt,	bạn	sẽ	có
lợi	thế	khi	gặp	khó	khăn.
Luôn	nhớ	mục	 tiêu.	Bí	 quyết	 của	 sự	 kiên	 cường	 chính	 là	 ở	 những	mục
tiêu.	Khi	bạn	biết	rõ	mình	muốn	đạt	được	điều	gì	và	bạn	đã	đầu	tư	suy	nghĩ
kỹ	về	viễn	cảnh	đó,	bạn	sẽ	vững	vàng	hơn	trong	những	lúc	khó	khăn	nhờ
phần	thưởng	mà	một	ngày	nào	đó	sẽđến	với	bạn.
Tất	cả	đều	là	do	bạn.	Khi	tự	làm	chủ,	chẳng	có	ai	đánh	thức	bạn	dậy	vào
buổi	 sáng	và	nhắc	bạn	những	việc	cần	phải	 làm.	Chẳng	ai	nhắc	bạn	cách
quản	lý	thời	gian	hay	giao	hàng	đúng	hẹn.	Bạn	cần	tự	nhắc	mình	quản	lý	tốt
thời	gian	mỗi	ngày	và	thực	hiện	mọi	việc	đúng	hẹn.

Bạn	có	tự	tin	chịu	trách	nhiệm	trước	mọi	việc	phải	làm	không?	Bạn	có	động
cơ	vượt	qua	chính	mình	trong	những	hoàn	cảnh	dễ	khiến	bạn	lười	nhác	và	bỏ	bê
công	việc	không?	Nếu	bạn	có	đủ	dũng	khí	để	trả	lời	“Có”	một	cách	chân	thực
với	bản	thân	thì	bạn	đã	sẵn	sàng	bắt	đầu	kinh	doanh.

Một	phút	suy	ngẫm:
Thường	xuyên	rà	soát.	Hãy	 tự	vấn	xem	hôm	nay/	 tuần	này	có	gì	được,

điều	gì	chưa	được?	Có	điều	gì	cần	điều	chỉnh	không?	Có	điều	gì	có	thể	học
hỏi	 không?	Việc	 thường	 xuyên	 tự	 rà	 soát	 khi	 trở	 thành	một	 thói	 quen	 sẽ
giúp	bạn	tiến	bộ,	phát	triển	và	công	việc	kinh	doanh	của	bạn	tiến	triển.

Hãy	có	trách	nhiệm	làm	việc	cật	lực	và	nhắm	tới	thành	công	mỗi	ngày.



GIẢI	THÍCH	CÁC	BIỆT	NGỮ
Công	thức	CAR
Công	thức	gồm	Thử	thách	(Challenge),	Hành	động	(Action),	Kết	quả	(Result)

để	đạt	được	thành	công	(xem	thêm	công	thức	STAR).

Công	thức	STAR
Công	thức	để	đạt	thành	quả:	Một	tình	huống	(Situation)	hay	Nhiệm	vụ	(Task),

Hành	động	(Action)	bạn	làm	để	có	Kết	quả	(Result)	mong	muốn.

Chuyển	nghề
Còn	gọi	là	Outplacement	–	một	dịch	vụ	nhằm	giúp	bạn	tìm	công	việc	khác	và

có	thêm	kỹ	năng	liên	quan,	đặc	biệt	được	sử	dụng	trong	thời	gian	tinh	giản	biên
chế.

Lợi	điểm	bán	hàng	độc	đáo
Những	đặc	điểm	làm	bạn	nổi	bật	so	với	đối	thủ	(thuật	ngữ	marketing).

Đo	nghiệm	tinh	thần
Bảng	câu	hỏi/công	cụ	đánh	giá	ưu	điểm,	khả	năng	và	hành	xử	của	bạn.

Đường	cong	xúc	cảm	mất	mát
Giả	thiết	về	việc	chúng	ta	trải	qua	hàng	loạt	những	xúc	cảm	trước	những	mất

mát	hay	thay	đổi	lớn	như	tinh	giản	biên	chế,…,	trước	khi	ổn	định	tâm	lý	và	chấp
nhận	hoàn	cảnh	đó.

Giới	thiệu	nhanh
Cuộc	tự	giới	thiệu	ngắn	qua	đó	bạn	tiếp	thị	mình	cho	đồng	nghiệp	hay	người

chủ	lao	động.

Người	được	giới	thiệu
Một	người	bạn	có	thể	xin	hẹn	gặp	để	hỏi	thông	tin.

Nhãn	hiệu,	thương	hiệu
Cách	quan	niệm	những	gì	bạn	làm	trong	nghề	để	người	khác	nhận	biết	phẩm

chất	độc	đáo	của	bạn.

Phỏng	vấn	hội	đồng
Cuộc	phỏng	vấn	có	hơn	một	người	phỏng	vấn,	còn	gọi	 là	ban	hay	hội	đồng

phỏng	vấn.

Phỏng	vấn	sát	hạch	năng	lực
Phỏng	vấn	dựa	trên	các	ví	dụ	thể	hiện	những	việc	bạn	đã	làm	và	các	kỹ	năng



mới	bạn	thể	hiện	qua	những	việc	đó.

Phương	pháp	trắc	nghiệm	tinh	thần
Một	trong	những	phương	pháp	đo	nghiệm	tinh	thần	thông	dụng	nhất.

Sáu	độ	ngăn	cách
Học	thuyết	cho	rằng	mọi	người	chúng	ta	đều	ngăn	cách	với	bất	kỳ	người	nào

khác	trên	thế	giới	qua	6	liên	kết	(links).	Dùng	trong	việc	tạo	lập	mạng	lưới	quan
hệ.

Tiếp	thị	kiểu	virus
Dùng	lời	nói	truyền	khẩu	để	phổ	biến	thông	tin	sản	phẩm.

Tuyển	chọn	nhân	tài	-	Săn	đầu	người
Công	ty	tuyển	dụng	thường	nhắm	vào	những	người	có	chuyên	môn	cao.

Trang	sử	nghề	nghiệp
Những	chức	vụ,	vai	 trò	bạn	nắm	giữ	 trong	 toàn	bộ	 sự	nghiệp.	Việc	xem	 lại

toàn	bộ	quá	trình	đó	sẽ	cho	biết	bạn	có	hài	lòng	với	công	việc	không.

Chọn	mạng	lưới	quan	hệ
Giao	tiếp	nhằm	mục	đích	học	hỏi	kiến	thức	hay	trau	dồi	chuyên	môn.

Trung	tâm	sát	hạch
Cuộc	phỏng	vấn	chính	thức	để	đánh	giá	các	kỹ	năng	và	phẩm	chất	của	bạn.



Vương	 Đôn	 lên	 nắm	 quyền,	 hỏi	 Vương	 Đạo	 có	 muốn	 giết	 Bá	 Nhân	 không,
Vương	Đạo	 im	 lặng,	 thế	 là	Bá	Nhân	bị	 giết.	 Sau	đó	Vương	Đạo	 tìm	 thấy	 tấu
chương	 của	 Bá	 Nhân,	 mới	 bừng	 tỉnh	 hiểu	 ra	 và	 thốt	 lên:	 “Ta	 không	 giết	 Bá
Nhân,	Bá	Nhân	lại	vì	ta	mà	chết.	Trong	tăm	tối,	chỉ	có	bằng	hữu	tốt	này.”	Âm
Hán	Việt	 “nhân	gia”	nghĩa	 là	 “người	 ta”.	Tên	 tiếng	Anh	 của	 loại	 bệnh	 này	 là
Change	Blindness.	Trong	y	học,	bệnh	này	được	gọi	 là	Claustrophobia.	Về	mặt
đạo	nghĩa	không	cho	phép	từ	chối.	Công	nhân	thủ	công.	Tiết	tháo:	chí	khí	cương
trực	và	trong	sạch.	Trẻ	hư.	Tổng	số	chữ	trong	bản	thảo	gốc.	1	Chú	cẩn	cô:	Câu
thần	chú	mà	Đường	Tăng	đọc	 lên	mỗi	khi	cần	khống	chế	Tôn	Ngộ	Không.	1.
Một	kiểu	chơi	chữ,	 lấy	chữ	Hán	đồng	âm	phiên	âm	cho	Intel	nhưng	với	nghĩa
xấu	hơn	(Ưng	vồ	mồi).
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