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5 kỹ năng mềm cần có trong mọi cuộc phỏng vấn 

Trong bất cứ cuộc phỏng vấn nào, nhà tuyển dụng cũng đều tìm kiếm và ưu tiên cho 

những ứng viên có nhiều "kỹ năng mềm". Vì đó là những khả năng thuộc về năng 

khiếu vốn có của mỗi cá nhân, qua thời gian làm việc nó được mài giũa để tiến bộ 

hơn, phù hợp cho tất cả mọi công việc. 
 

Trong bài viết này sẽ bàn luận đến 5 kỹ năng mềm mà nhà tuyển dụng hay chú ý trong 

mọi cuộc phỏng vấn.  

 

1. Tổ chức  

2. Bình luận có logic  

3. Truyền đạt  

4. Làm việc nhóm và độc lập  

5. Đảm trách nhiều công việc  

 

1. Kỹ năng tổ chức 

Trừ phi bạn nộp đơn cho một công việc như một nhà khoa học điên rồ thì mới không cần 

đến kỹ năng tổ chức. Tổ chức là một kỹ năng cần thiết cho bất cứ công việc nào. Những 

nhà tuyển dụng có khả năng phán đoán được một cá nhân có thể xử lý rất nhiều công việc 

cùng lúc như thế nào thông qua quá trình phỏng vấn.  

 

Cách tốt nhất để trình bày kỹ năng này là: Ăn mặc chuyên nghiệp và gọn gàng khi đi 

phỏng vấn. Hãy giữ những vật cần thiết hay những tài liệu trên tay nếu bạn nghĩ rằng 

chúng thích hợp cho cuộc phỏng vấn. Những thứ như: bút, giấy tờ, bản sơ yếu lý lịch, hay 

danh thiếp phù hợp với vị trí bạn ứng tuyển. tổ chức những suy nghĩ của bạn trước khi 

phỏng vấn. Chuẩn bị trả lời những câu hỏi phỏng vấn tiêu biểu, điều đó sẽ phản ánh một 

ý thức về một thái độ thiện ý, sẵn sàng với công việc.  

 

2. Khả năng bình luận có logic 
 

Không ai muốn thuê một nhân viên lười suy nghĩ trong công việc. Nếu không, họ mua 

một người máy có lẽ tốt hơn. Hầu hết nhà tuyển dụng đều muốn những ứng viên có thể 

suy nghĩ bằng trí óc của họ và phản ứng lại. Họ đang tìm kiếm những người mà sẽ không 

khóc lóc với mỗi bước lùi nhỏ. Họ tìm kiếm ứng viên có khả năng giải quyết tốt mọi vấn 

đề. Có khả năng phê bình một cách chín chắn, cũng đồng nghĩa rằng bạn có thể đi xuyên 

qua được mọi chướng ngại trong công vịêc.  

 

Cách tốt nhất để thể hiện kỹ năng này là: Trước phỏng vấn, chuẩn bị một danh sách 

những câu chuyện hoặc những công việc mà bạn đã từng làm qua, có yêu cầu về khả 

năng bình luận có logic để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó. Chờ khi thích hợp, 

hãy mang những chuẩn bị ấy trình bày trong lúc phỏng vấn. Cách bạn thể hiện thông qua 

việc trả lời các câu hỏi của nhà tuyển dụng. Hãy để người phỏng vấn hiểu được khả năng 
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của bạn thông qua quá trình đáp lại các câu hỏi.  

 

3. Kỹ năng phát biểu  
 

Chứng sợ nói hay sợ hãi khi phát biểu trước đám đông thường gặp ở những người không 

chuẩn bị và thiếu tự tin, nên đòi hỏi phải làm một sự tác động mạnh cho những yêu cầu 

kỹ năng này. Trừ khi bạn truyền đạt ý tưởng của mình tới người khác một cách hiệu quả, 

thì có lẽ bạn đã trở thành một người rất tự tin. Đây là cách chính xác giải thích vì sao 

những nhà tuyển dụng luôn yêu cầu mỗi cá nhân phải có khả năng truyền đạt tốt, thường 

để phát biểu trước công chúng.  

 

Cách tốt nhất để thể hiện khả năng này là: thực hành cách nói, hoặc trả lời những câu hỏi 

phỏng vấn qua gương khi ở nhà. Như thế sẽ kiểm soát được giọng điệu của bạn lúc phát 

biểu, và để bạn nhìn thấy được những tư thế ứng xử không hợp lý lúc bạn thực hành qua 

gương. Thực hành cuộc phỏng vấn với một người bạn, qua đó bạn có thể học cách giữ 

bình tĩnh khi đối mặt với người phỏng vấn. Điềm tĩnh và luôn duy trì mắt trực chỉ với 

người đối diện. Sẽ rất khó khăn nếu bạn bất đồng ý kiến với một người tự tin và đầy kinh 

nghiệm như nhà tuyển dụng. Một khi bạn có sự tự tin thì bạn sẽ cầm chắc được nước cờ 

chiến thắng.  

 

4. Khả năng làm việc nhóm và độc lập  
 

Cùng với việc có khả năng truyền đạt những ý tưởng tốt của riêng bạn, thì bạn cũng phải 

có khả năng tiếp thu những ý kiến của người khác và có khả năng xây dựng nhóm làm 

việc với họ. Nhiều công ty cần những người có khả năng cộng tác tốt: những người mà sẽ 

làm vịêc chăm chỉ để tăng hiệu quả công việc vừa cho nhóm vừa cho chính bản thân họ.  

 

Cách tốt nhất để thể hiện kỹ năng này là: Cũng như trong trường hợp của kỹ năng bình 

luận có logic, thật là một ý tưởng tốt để chuẩn bị một danh sách với những minh chứng, 

trong đó bạn là một phần kết quả thành công của nhóm. Những minh chứng này có thể 

không cần phải đưa vào CV của bạn, nhưng bạn cần phải thể hiện nó khi đối mặt với 

cuộc phỏng vấn. Khi có thể, hãy trình bày những thành tích của bạn trong việc làm nhóm. 

Đặc biệt, tốt hơn nếu bạn thể hiện khả năng công tác, phân công và dẫn dắt tốt trong việc 

làm nhóm.  

 

Đừng lo ngại khi đề cập đến những rắc rối mà nội bộ nhóm mắc phải và bạn đã tìm cách 

vượt qua. Trong một nhóm không có sự đồng tình 100%, sẽ có một vài cá nhân bất đồng 

quan điểm trong một lúc nào đó. Việc có khả năng để làm việc xuyên qua những vấn đề 

khó khăn và đi đến kết quả tốt đẹp là một thành công to lớn.  

 

5. Khả năng đảm trách nhiều công việc  
 

Những nhà doanh nghiệp luôn vui mừng khi điều khiển được việc hạ thấp những phí tổn, 

và cách tốt nhất để làm được điều này là thuê những nhân viên có khả năng làm được 

nhiều công việc hơn mức bình thường. Đó thường là trường hợp mà một nhân viên có 
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khả năng làm việc hiệu quả gấp đôi người khác. Những nhân viên này được trả lương 

theo giờ làm việc của họ, và những nhà tuyển dụng muốn có được một năng suất làm việc 

vượt mức những gì mà họ trả. Một nhân viên có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ cùng lúc 

là ứng viên được nhà tuyển dụng chú ý.  

 


