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I. Giới thiệu 

Cổng thông tin việc làm ĐHQG-HCM là.. 

II. Truy cập website 

Từ thanh địa chỉ của trình duyệt, các bạn truy cập vào với địa chỉ https://jobs.uit.edu.vn 

Website hoạt động tốt nhất trên các trình duyệt như Cốc Cốc, Chrome, Firefox… 

Khi truy cập thành công, các bạn sẽ thấy giao diện tương tự như hình bên dưới 

 

Hình 1. Giao diện website 

 

https://jobs.uit.edu.vn/
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Tại giao diện chính này, bạn có thể thấy được: 

- Khung tìm kiếm công việc với giao diện, cách dử dụng thân thiện 

- Danh sách các tin tuyển dụng mới nhất, tốt nhất theo đánh giá của hệ thống 

- Danh sách các nhà tuyển dụng hàng đầu 

III. Đăng ký thành viên 

1. Tài khoản Ứng viên 

Bạn có thể dễ dàng đăng ký thành viên ở màn hình chính bằng cách click vào “Đăng ký” 

ở bên phải menu trên đầu trang, trang đăng ký sẽ hiện ra như hình dưới 

 

Hình 2. Giao diện đăng ký 

Lưu ý: 

- Nhập chính xác địa chỉ email để hệ thống gửi email xác nhận đến cho bạn. Sau khi 

đăng ký thành công, bạn hãy dùng chức năng “Yêu cầu mật khẩu mới” để hệ thống 

gửi mật khẩu qua email cho bạn. Đừng quên đổi lại mật khẩu khi đăng nhập nhé. 

2. Tài khoản Doanh nghiệp 

Đối với quý doanh nghiệp muốn đăng ký tài khoản, xin vui lòng liên hệ với ban quản trị 

thông qua menu “Liên hệ” như hình dưới. 
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Hình 3. Giao diện liên hệ 

Hoặc có thể liên hệ qua hotline: (028) 372 52002 Ext: 116 – Ext: 159 để được tư vấn và hỗ 

trợ. 
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IV. Đăng nhập hệ thống 

Để đăng nhập vào hệ thống, bạn click vào link “Đăng nhập” và sử dụng tên tài khoản, mật 

khẩu đã có để đăng nhập. 

 

Hình 4. Giao diện đăng nhập 

Trong trường hợp bạn vừa đăng ký mới tài khoản hoặc quên mật khẩu, bạn có thể bấm vào 

“Yêu cầu mật khẩu mới” ở bên trên giao diện đăng nhập. Sau đó điền tên người dùng hoặc 

email để yêu cầu hệ thống tạo mật khẩu mới. 

 

Hình 5. Giao diện Yêu cầu mật khẩu mới 
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V. Hướng dẫn sử dụng hệ thống cho Ứng viên 

1. Cập nhật thông tin cá nhân 

Sau khi đăng nhập thành công, bạn bấm vào menu “Ứng viên” xổ xuống ở trên cùng 

website và chọn “Thông tin cá nhân” để chỉnh sửa thông tin của mình. 

 

Hình 6. Giao diện Thông tin cá nhân Ứng viên 

Tại đây, bạn nhập đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu sau đó bấm “Cập nhật” để lưu 

lại thông tin bản thân. 

2. Xem danh sách CV 

Để xem danh sách CV, bạn vào menu “Ứng viên” sau đó lựa chọn “Danh sách CV” để có 

thể xem các CV đã tạo.  



6 

 

 

Hình 7. Giao diện Danh sách CV 

3. Tạo CV cá nhân 

Để có thể tạo CV cá nhân cho bản thân, bạn hãy vào menu “Ứng viên” và chọn mục “Tạo 

CV mới” hoặc có thể bấm vào nút “Tạo CV mới” ở giao diện trên Hình 6. Sau khi vào 

trang Tạo CV, bạn có thể thấy giao diện cơ bản như ở dưới 

 

 

Hình 8. Giao diện Tạo CV mới 
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Đầu tiên bạn chọn trạng thái và nhập tiêu đề cho CV.  

Bạn chỉ nên để trạng thái “Riêng tư” khi đang trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện CV. 

Sau khi đã hoàn tất, hãy chọn “Công khai” để CV có thể ứng tuyển vào các tin tuyển dụng, 

và giúp cho các nhà tuyển dụng có thể xem được CV của bạn. 

Phần tiêu đề sẽ giúp bạn quản lý CV dễ hơn trong danh sách CV. 

 

Hình 9. Trạng thái và tiêu đề CV 

Sau đó bạn hãy điền đầy đủ thông tin vào các mục bên dưới. 

Với phần “THÔNG TIN CÁ NHÂN” trên CV, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của bạn 

và điền vào, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa lại theo ý mình mà không sợ ảnh hưởng tới 

thông tin ban đầu đã nhập. 

 

Hình 10. Giao diện Nhập thông tin cá nhân CV 

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin vào mục “THÔNG TIN CÁ NHÂN” bạn hãy hoàn thành 

các mục khác.  
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Trong một số mục như “HỌC VẤN”, “KINH NGHIỆM LÀM VIỆC”… bạn có thể tạo 

nhiều mục nhỏ ở bên trong bằng các cách rê chuột vào và bấm vào nút “Thêm”. 

Ngoài ra sẽ có một số mục bạn không có thông tin hoặc không muốn tiết lộ, hãy bấm vào 

“Ẩn mục” để ẩn nó đi. Các mục ẩn sẽ bị mờ đi, bạn có thể rê chuột vào và chọn “Hiện 

mục” để mục được hiện trở lại. 

Khi nhấp vào các mục như “HỌC VẤN”,… phía bên phải sẽ có một menu hướng dẫn cho 

bạn cách điền thông tin sao cho hợp lý và gây thiện cảm với nhà tuyển dụng. 

 

Hình 11. Giao diện chỉnh sửa Mục 

Sau khi đã hoàn thành các thông tin cần thiết bạn hãy bấm vào nút “LƯU CV”. Nếu có 

thông báo lỗi hãy sửa lại theo hướng dẫn. Nếu hệ thống báo thành công, bạn hãy bấm vào 

nút “Xem danh sách” để xem CV vừa mới tạo. 

 

Hình 12. Lưu CV 
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4. Chỉnh sửa, xóa CV 

Để sửa và xóa CV, bạn hãy quay lại giao diện Danh sách CV 

 

Hình 13. Sửa, xóa CV 

Để chỉnh sửa CV, tại Danh sách CV bạn bấm vào “Sửa” để sửa các CV đã có. Giao diện 

trang chỉnh sửa CV tương tự như giao diện Tạo CV. Tuy nhiên sẽ có thêm lựa chọn Xem 

CV và Tải CV. 

 

Hình 14. Xem, tải về CV 

Để xóa CV, bạn click chọn CV và bấm nút Xóa ở phía dưới. Lưu ý không thể xóa các CV 

đã tham gia ứng tuyển. 
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5. Tham gia ứng tuyển 

Sau khi đã tạo CV cho bản thân, bạn đã có thể tham gia ứng tuyển ngay vào các tin tuyển 

dụng được đăng tải trên hệ thống qua menu “Việc làm” hoặc khung tìm kiếm. 

 

Hình 15. Giao diện Tìm kiếm 

Sau khi tìm được công việc mong muốn, hãy bấm vào tiêu đề của nó để xem thông tin chi 

tiết. Lựa chọn 1 CV trong danh sách và bấm “Nộp hồ sơ” để nộp cho nhà tuyển dụng. 

Ngoài ra bạn có thể bấm nút “Theo dõi” để tiện cho việc xem lại sau này. 

 

Hình 16. Chi tiết Tin tuyển dụng 
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6. Theo dõi Công ty 

Bạn hãy vào menu “Công ty” để xem danh sách các công ty có liên kết với hệ thống. 

 

Hình 17. Danh sách Công ty 

Bạn có thể bấm vào Tiêu đề hoặc “Xem n tin tuyển dụng” để xem chi tiết về công ty, các 

tin tuyển dụng công ty này đã đăng. 

 

Hình 18. Giao diện chi tiết Công ty 
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Tại đây, bạn có thể thấy mô tả chi tiết của công ty. Danh sách các tin tuyển dụng đã được 

đăng. 

Hãy bấm “Theo dõi” nếu bạn muốn được nhận thông báo từ công ty này. 

Ngoài ra đừng quyên đánh giá cho công ty mà bạn quan tâm nhé. 

 

Hình 19. Giao diện Đang theo dõi 

Danh sách các công ty, tin tuyển dụng mà bạn theo dõi sẽ được hiển thị tại menu “Ứng 

viên” mục “Đang theo dõi” 

 

Hình 20. Giao diện Thông báo 

Các thông báo mới về tin tuyển dụng sẽ được hiển thị tại menu “Ứng viên” mục “Thông 

báo mới” 
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VI. Hướng dẫn sử dụng hệ thống cho Nhà tuyển dụng 

1. Cập nhật thông tin cá nhân 

Sau khi đã đăng nhập, nhà tuyển dụng sẽ phải cập nhật thông tin cá nhân của mình trước 

khi muốn đăng tin tuyển dụng qua menu “Tuyển dụng” mục “Thông tin cá nhân” 

 

Hình 21. Thông tin cá nhân Nhà tuyển dụng 

Bạn hãy điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Riêng phần “Công ty của bạn” nếu muốn thay 

đổi hãy liên hệ với ban quản trị thông qua email hoặc số điện thoại. 

2. Đăng tin tuyển dụng 

Sau khi cập nhật thông tin, bạn hãy vào menu “Tuyển dụng” mục “Tin tuyển dụng” chọn 

“Đăng tin tuyển dụng”. 

 

Hình 22. Giao diện Đăng tin tuyển dụng 

Sau đó bạn hãy điền đầy đủ thông tin và bấm vào nút “Đăng tin” ở phía dưới. 



14 

 

Bạn có thể xem lại danh sách tin tuyển dụng qua menu “Tuyển dụng” mục “Tin tuyển 

dụng” và chọn “Danh sách tuyển dụng”. Tại đây, bạn có thể xem trạng thái của các tin, 

danh sách CV đã nộp, chỉnh sửa, xóa hoặc đẩy top tin này lên. 

 

Hình 23. Giao diện danh sách tin tuyển dụng đã đăng 

3. Xem, duyệt CV 

Để xem các CV đã nộp vào tin tuyển dụng của bạn, hãy vào menu “Tuyển dụng” mục “Tin 

tuyển dụng” và chọn “Danh sách tin tuyển dụng”. Tại đây, bạn có thể dùng bộ lọc để tìm 

các CV đã nộp vào tin tuyển dụng. 

 

Hình 24. Danh sách CV đã ứng tuyển 

Để xem chi tiết CV, bạn hãy bấm vào tiêu đề được khoanh đỏ ở trên. 
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Hình 25. Xem, duyệt CV 

Tại đây, bạn có thể xem chi tiết CV của ứng viên, duyệt hoặc từ chối ứng viên này qua 

bảng công cụ ở bên phải. 

4. Tìm, theo dõi ứng viên 

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp cho các nhà tuyển dụng chức năng tìm kiếm ứng viên để 

có thể chủ động tìm các ứng viên giỏi, phù hợp với công ty của mình. Bạn hãy chọn menu 

“Tìm ứng viên”, điền vào bộ lọc các từ khóa mà bạn mong muốn, sau đó bấm Tìm. 

 

Hình 26. Giao diện tìm Ứng viên 
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Sau khi tìm kiếm, danh sách phù hợp sẽ hiển thị ở phía dưới, bạn hãy click vào tên ứng 

viên để xem chi tiết CV của họ.  

 

Hình 27. Giao diện xem CV tìm được 

Tại giao diện này, bạn có thể theo dõi, tải về hoặc báo sai về CV tìm được. 

Danh sách các CV mà bạn theo dõi sẽ được hiển thị tại menu “Tuyển dụng” mục  “Thông 

báo”. 

 

Hình 28. Giao diện Thông báo, Theo dõi 
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