
Làm thế nào để đảm bảo sơ yếu lý lịch của 
bạn vượt qua các đầu đọc kiểm tra AI 

Chỉ bao gồm các từ khóa phù hợp là rất quan trọng để có 
được bước tiếp theo trong tìm kiếm việc làm 

Trước khi một nhà tuyển dụng có được một cái nhìn vào một sơ yếu lý lịch 

những ngày này, một công cụ AI có thể có thể đánh giá nó đầu tiên. Và 

tiêu chí chính của nó là từ khóa. 

Ví dụ, nếu có một công việc cho cfo, AI sẽ được yêu cầu tìm kiếm cụm từ 

"giám đốc tài chính" (chief financial officer) - nhưng cũng có những thuật 

ngữ có thể liên quan đến nó, chẳng hạn như "Fortune 500" hoặc "hợp tác 

nhóm (team collaboration)". AI - một phần của một loại phần mềm được 

gọi là hệ thống theo dõi người nộp đơn - sau đó có thể cày qua hàng trăm 

sơ yếu lý lịch trong một giây, tìm những người có nhiều từ khóa khớp nhất 

và chuyển chúng cho nhân viên con người phụ trách tuyển dụng. 

Vì vậy, ứng viên chỉ nên loại bỏ càng nhiều từ khóa càng tốt để tăng cơ hội 

của họ, phải không? Sai. Để tận dụng các từ khóa một cách chính xác, 

người tìm việc phải đạt được sự cân bằng tinh tế, các chuyên gia nói. Quá 

ít từ khóa có nghĩa là AI sẽ từ chối sơ yếu lý lịch. Nhưng quá nhiều từ khóa 

có thể biến một bản lý lịch thành một bản tóm lược từ nhàm chán sẽ khiến 

nhà tuyển dụng con người không còn thích thú tiếp tục. 

Dưới đây là một số điều quan trọng mà người tìm việc nên làm - và tránh - 

để tận dụng tối đa các từ khóa.  

Đừng quên những điều cơ bản 

Hai trong số những câu hỏi rõ ràng nhất về từ khóa là "Tôi cần bao gồm 

bao nhiêu?" và "Có bất kỳ câu hỏi chung chung nào phù hợp với các loại 

công việc khác nhau không?" 

Đầu tiên, không có số lượng từ khóa chính xác để sử dụng, Wendy 

Enelow, một nhà văn lý lịch chuyên nghiệp và tác giả của "Hiện đại hóa sơ 

yếu lý lịch của bạn: Được chú ý ... Được thuê", thêm rằng 10 thường là 

mức tối thiểu tốt, nhưng cô đã thấy sơ yếu lý lịch hiệu quả với hàng chục. 



 

Mặt khác, cô nói, có những từ khóa có thể hoạt động trên nhiều công việc 

hoặc ngành công nghiệp - ít kỹ thuật hơn như "mối quan hệ giữa các cá 

nhân" và "hiệu quả". 

Hãy tìm kiếm manh mối 

Tin tốt là có rất nhiều nơi để tìm kiếm gợi ý cho các từ khóa. Một nơi tốt để 

bắt đầu là với bản thân mô tả công việc được đăng, Julia Pollak, nhà kinh 

tế trưởng tại ZipRecruiter, một thị trường việc làm trực tuyến cho biết. Kéo 

các từ quan trọng từ bài đăng và các danh sách tương tự và sử dụng 

chúng để thay thế các thuật ngữ tương đương đã có trong sơ yếu lý lịch. 

Ví dụ, ứng viên có thể sử dụng "ứng dụng trí thông minh - application of 

intelligence" thay vì "kinh nghiệm - experience" trong mô tả công việc, hoặc 

"lấy con người làm trung tâm - human-centric" thay vì "đối mặt với khách 

hàng - client-facing". Người tìm việc cũng có thể tìm thấy các từ khóa tiềm 

năng trong các phần khác của trang web, như bios của công ty, blog của 

công ty và phần việc làm. 

"Thuật toán đang tìm kiếm một sự kết hợp mạnh mẽ giữa các kỹ năng và 

công việc trong tầm tay," bà Pollak nói, "vì vậy thật thông minh khi đặt 

những kỹ năng đó lên hàng đầu, sử dụng các thuật ngữ đơn giản, rõ ràng 

mà mọi người trong ngành của bạn thường xuyên sử dụng." 

Người tìm việc cũng nên làm một số googling (Tìm kiếm thông tin về (ai đó 

hoặc một cái gì đó) trên internet bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm 

Google). Ví dụ, ai đó đang tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực hậu cần 

có thể tìm kiếm "từ khóa hậu cần hàng đầu - top logistics keywords" hoặc 

"từ khóa ATS [hoặc hệ thống theo dõi người nộp đơn] hàng đầu - top ATS 

[or applicant-tracking system] keywords" theo ngành của bạn, bà Pollak nói. 

Đừng quên những điều bất ngờ 

Các công ty đôi khi tìm kiếm các từ khóa sẽ không dễ dàng để suy luận từ 

các trang web của công ty hoặc googling. Các nhà tuyển dụng có thể có hệ 

thống theo dõi ứng viên của họ quét sơ yếu lý lịch cho các công ty hoặc 

tên thương hiệu cụ thể, ví dụ - bởi vì họ muốn săn trộm mọi người từ một 

số công ty nhất định hoặc chụp những người đã làm việc trên một số sản 

phẩm nhất định. 



Vì vậy, hãy chắc chắn bao gồm kiến thức về các công nghệ như trong bộ 

Microsoft hoặc các ngôn ngữ mã hóa như Python. Nếu bạn đã làm việc 

trên các dự án cho các thương hiệu hoặc công ty lớn, hãy đề cập đến cách 

bạn đã tương tác với họ. "Kiến thức về các công ty đối thủ cạnh tranh, 

hoặc của các công ty lớn hơn trong cùng một ngành hoặc một ngành công 

nghiệp lân cận, có thể đặc biệt có giá trị", bà Pollak nói. "Nếu bạn đã làm 

việc cho hoặc với bất kỳ ai - cho dù là nhân viên, nhà tư vấn hoặc nhà 

cung cấp - hãy thể hiện điều đó." 

Vị trí của người tìm việc cũng có thể là một từ khóa quan trọng. Nếu công 

việc chỉ là lai hoặc trực tiếp, hoặc nếu công việc đòi hỏi kiến thức địa 

phương hoặc khu vực, việc liệt kê một vị trí tàu điện ngầm hoặc tiểu bang 

trên sơ yếu lý lịch sẽ rất quan trọng. 

Hãy trung thực 

Những người tìm việc đã đưa ra một số thủ thuật khéo léo để đánh lừa AI. 

Nhưng có một nguy cơ lớn bị phát hiện - và mất một công việc tiềm năng. 

Ví dụ, bà Pollak đã thấy mọi người cắt và dán toàn bộ mô tả công việc vào 

sơ yếu lý lịch của họ. Làm điều đó có thể sẽ nhận được rất nhiều từ khóa 

phù hợp từ AI, cô nói. Mặt khác, sao chép một mô tả là một thực tế xấu 

được biết đến, và một số AI đã được lập trình để nắm bắt nó. 

Cải tiến sơ yếu lý lịch 

Một cựu giáo viên tiểu học đang tìm kiếm một công việc trong đào tạo và 

phát triển doanh nghiệp. Nhà tư vấn lý lịch Wendy Enelow đã sáng tác một 

bản lý lịch mới. (Tên và một số chi tiết đã được thay đổi.) 

Trước 
1. Sơ yếu lý lịch ban đầu đã chôn vùi rất nhiều thành tựu của người nộp 

đơn và thiếu từ khóa và số liệu cho công việc mục tiêu. Vì người tìm việc 

muốn chuyển từ giảng dạy sang một nghề khác, anh ta nên lấy các kỹ 

năng mà anh ta mài giũa như một giáo viên và điều chỉnh lại chúng trong 

bối cảnh công việc anh ta tìm kiếm. 

Sau 



1. Các nhà tuyển dụng rất thường kiểm tra hồ sơ LinkedIn của ứng viên, vì 

vậy một liên kết nổi bật rất hữu ích. 

2. Tiêu đề bây giờ bao gồm ba từ khóa quan trọng và vị trí rõ ràng Andrew 

cho loại công việc mà anh ta hiện đang theo đuổi. 

3. Phần này bây giờ cung cấp một cái nhìn nhanh chóng về cách anh ta 

muốn được cảm nhận trong thị trường việc làm. Một danh sách hai cột của 

các từ khóa là một cách sạch sẽ và súc tích để thể hiện kỹ năng, trình độ 

và chuyên môn của mình, sử dụng các từ khóa liên quan trực tiếp đến các 

công việc ông đang tìm kiếm trong đào tạo và phát triển công ty. 

Mô tả này giới thiệu một số kỹ năng khác của ông, với các từ khóa "mềm" 

như "trình bày" và "giao tiếp" có thể rất quan trọng trong nhiều ngành công 

nghiệp và nghề nghiệp khác nhau. 

4.  Tất cả các công nghệ này là từ khóa thường được sử dụng bởi các nhà 

tuyển dụng. 

5.  Chức danh công việc mới bao gồm nhiều từ khóa hơn và mở rộng sự 

hấp dẫn của anh ấy bằng cách thể hiện nhiều vai trò của mình, thay vì chỉ 

là kinh nghiệm giảng dạy của anh ấy. 

6.  Hai công việc "Nhà giáo dục" tương tự trên sơ yếu lý lịch "trước đây" đã 

được kết hợp thành một mục. 

7.  Thêm các số liệu cụ thể giúp định vị người tìm việc này như một người 

biểu diễn hiệu quả với hồ sơ theo dõi mạnh mẽ trong công việc của mình. 

8.  Mô tả và gạch đầu dòng được đóng gói với các từ khóa (chẳng hạn như 

"quản lý") và các cụm từ khóa (chẳng hạn như "chiến lược giáo dục" và 

"công cụ công nghệ"). Từ khóa không phải nằm trong một phần riêng biệt 

để các hệ thống theo dõi người nộp đơn tìm thấy chúng; chúng có thể 

được tích hợp vào bất kỳ văn bản nào trên sơ yếu lý lịch. 

9.  Các phần chủ yếu bắt đầu bằng động từ. Mặc dù đây không phải là từ 

khóa, nhưng chúng đóng khung các từ khóa và truyền đạt hành động. 

"Tăng lên" truyền đạt rằng anh ta đã tạo ra một cái gì đó lớn hơn hoặc tốt 

hơn. "Partnered" cho biết mức độ mà anh ta thực hiện như một người 

ngang hàng. 



10.  Các công việc cũ cho thấy một loạt các kinh nghiệm của công ty, cũng 

như các kỹ năng bổ sung. Các mô tả rất phong phú với các từ khóa, từ tiêu 

đề "Nhân viên bán hàng, Nhà tuyển dụng & Huấn luyện viên" đến các cụm từ 

"tuyển dụng mới" và "chuyên gia bán hàng". Đối với công việc thứ hai, chức 

danh "trợ lý giám đốc" thể hiện mức độ của vị trí, cũng như là một từ khóa. 

11.  Một số nhà tuyển dụng đang tìm kiếm các trường cụ thể, đôi khi thậm 

chí có thể là từ khóa. Hầu hết các chuyên gia nói rằng nơi các ứng cử viên 

đi học ít quan trọng hơn những gì họ đã học. Đừng sử dụng quá nhiều 

không gian quý giá cho việc này. 

12.  Nguồn: Wendy Enelow, lý lịch điều hành và tư vấn nghề nghiệp  

Nhưng ngay cả khi việc cắt và dán được sơ yếu lý lịch vượt qua người gác 

cổng AI, con người sẽ thấy nó tiếp theo - và có lẽ không thích nó. Các nhà 

quản lý tuyển dụng không muốn thấy các thủ thuật, bà Pollak nói. "Họ 

muốn có những mô tả định lượng cụ thể về kỹ năng và năng lực của bạn." 

Một số người đưa ý tưởng cắt và dán hơn nữa và đưa danh sách công 

việc vào sơ yếu lý lịch của họ bằng cách sử dụng màu phông chữ trắng. Vì 

vậy, AI có thể quét văn bản, nhưng mắt người sẽ không nhìn thấy những 

từ đã được thả vào. 

Một lần nữa, AI có thể không phát hiện ra mánh khóe. Nhưng nhiều nhà 

tuyển dụng con người hiểu biết về chiến lược này - và nếu họ tìm thấy ai 

đó sử dụng nó, hậu quả có thể khắc nghiệt. Một ứng cử viên có thể bị loại 

ngay lập tức và thậm chí có thể bị bóng đen. 

"Đó là một dấu hiệu của trò chơi, và các nhà quản lý tuyển dụng không 

muốn game thủ," bà Pollak nói. "Họ muốn sự tin tưởng và nhất quán – điều 

đó quan trọng hơn bất kỳ kỹ năng cứng nào." 

Đừng chỉ liệt kê từ khóa 

Một số phần mềm theo dõi người nộp đơn không chỉ tìm kiếm từ khóa mà 

còn cung cấp thêm điểm cho sơ yếu lý lịch đặt các từ xung quanh từ khóa, 

Julie Schweber, cố vấn kiến thức cao cấp của Hiệp hội Quản lý Nguồn 

nhân lực cho biết. 

Điều đó có nghĩa là viết câu hoặc cụm từ về trải nghiệm công việc tốt hơn 

nhiều so với chỉ liệt kê các từ khóa trong gạch đầu dòng. 



Bao quanh các từ khóa "với các động từ mạnh mẽ như 'thiết kế', 'phát 

triển', 'xây dựng', 'viết', 'phát triển', 'dẫn đầu', bà Pollak nói. " CEO của 

chúng tôi luôn nói rằng hãy viết như một người đàn ông hang động, với 

ngôn ngữ rõ ràng, sắc nét, mạnh mẽ". Bạn cũng có thể chồng chất nhiều 

từ khóa hơn theo cách đó - ví dụ, nếu AI được đào tạo để tìm kiếm "nhà 

lãnh đạo", thì việc sử dụng động từ "lead" có thể là một trận đấu gần gũi. 

Đồng thời, hãy xem cách mô tả công việc của bạn thêm từ khóa tiềm năng 

nhưng cũng nhấp vào người quản lý tuyển dụng. Ví dụ, cô Enelow nói, 

"Làm việc như một giáo viên" có thể được chuyển đổi thành 'Các lớp học 

được thiết kế và giảng dạy, tạo ra các công cụ giảng dạy và đổi mới giáo 

dục tiên tiến.' Sau đó, khi một người quản lý tuyển dụng nhìn vào sơ yếu lý 

lịch của bạn, bạn sẽ trông giống như một người có kinh nghiệm có thể phù 

hợp với công việc được đề cập. 

Hãy dùng từ đồng nghĩa và từ viết tắt 

Bởi vì các hệ thống theo dõi ứng viên khác nhau sẽ tìm kiếm các từ khóa 

khác nhau, người tìm việc nên xem xét sử dụng các từ khác nhau cho 

cùng một kỹ năng hoặc tiêu đề. "Bạn không biết liệu hệ thống sẽ tìm kiếm 

'CFO' hay 'Giám đốc tài chính', vì vậy tùy thuộc vào cách tôi sử dụng nó, 

trong một tiêu đề so với một cái gì đó khác, tôi sẽ đảm bảo có được cả hai 

thuật ngữ đó trong đó, cô Enelow nói. 

Bao gồm một tiêu đề hoặc mục tiêu là một cách để nhồi nhét từ khóa vào 

đầu sơ yếu lý lịch, các chuyên gia nói. Trong trường hợp của một giám đốc 

tài chính đang tìm kiếm một CFO hoặc phó chủ tịch điều hành khác, bà 

Enelow nói, "Tôi sẽ có một tiêu đề như, 'tài chính doanh nghiệp và đối tác 

kinh doanh toàn cầu' và bên dưới có nội dung, 'Fortune 500, liên doanh, 

sáp nhập'... tất cả đều là danh từ mô tả những gì bất kỳ CFO nào làm. Tôi 

đặt chúng lên hàng đầu bởi vì cách đó cô ấy ngay lập tức nói, 'Tôi đang 

làm công việc này, và ở cấp độ này.' " 

Hãy Liệt kê các mục tiêu của bạn 

Đặt một mục tiêu ở đầu sơ yếu lý lịch có thể là một trợ giúp lớn nếu ai đó 

đang chuyển sang một ngành công nghiệp khác. Đó là một phong cách cũ 

nhưng cung cấp một cơ hội để sử dụng các từ khóa phù hợp với công việc 



họ muốn - thay vì dựa vào các từ khóa liên quan đến ngành công nghiệp 

mà họ để lại. 

"Một nhân viên tiếp thị đang tìm kiếm một công việc trong đào tạo và phát 

triển có thể viết: 'Mục tiêu: Cơ hội để tận dụng các kỹ năng lãnh đạo doanh 

nghiệp của tôi trong đào tạo và phát triển, đánh giá nhu cầu tổ chức và 

phát triển và quản lý đường ống tài năng (talent-pipeline  = Một đường ống 

tài năng là một nhóm các ứng cử viên thụ động mà bạn đã tham gia trước 

đây và những người phù hợp để lấp đầy các vai trò trong tương lai có thể 

mở ra trong công ty của bạn. Đường ống tài năng nhất thiết đòi hỏi một tư 

duy chủ động, và tạo ra một đường ống tài năng là một quá trình chiến 

lược dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về tương lai của một công ty.)', miễn là 

người tìm việc có kinh nghiệm trong những lĩnh vực đó, cô Enelow nói. 

Hãy nhìn vào tất cả những từ khóa đó." 

Phần còn lại của tài liệu có thể kết hợp các từ khóa có liên quan cho thấy 

những gì bạn đã làm trong quá khứ và lý do tại sao kỹ năng của bạn 

chuyển giao. "Nếu bạn là trưởng nhóm vì sự an toàn và giành được giải 

thưởng cho điều đó, hãy đưa nó vào sơ yếu lý lịch của bạn nếu nó có liên 

quan", schweber nói. Các thuật ngữ như "dẫn đầu" và "an toàn" và "nhóm" 

rất có thể là từ khóa cho công việc bạn muốn. 

 

 


