
NHÖÕNG NHOÙM NGHEÀ CÔ BAÛN 

TRONG CUOÄC SOÁNG



CAÙC KHAÛ NAÊNG CÔ BAÛN

Vieäc tö vaán höôùng nghieäp nhaèm ñaùnh giaù 

caùc khaû naêng cuûa ñoái töôïng tö vaán  ñeå 

xaùc ñònh tham gia vaøo caùc nhoùm ngheà :

 Khaû naêng thoâng hieåu töø ngöõ  

 Khaû naêng vaän duïng ngoân ngöõ 

 Khaû naêng tri giaùc khoâng gian

 Khaû naêng Xöû lyù soá lieäu

 Khaû naêngTö duy – Lyù luaän

 Khaû naêng Tö duy kyõ thuaät 



CAÙC YEÂU CAÀU KHI CHOÏN NGHEÀ

Trao ñoåi vaø höôùng daãn ñeå ñoái töôïng coù theå :

 Löôïng söùc mình cho chính xaùc ñeå hoïc ñuùng 

ngheà  hôïp vôùi naêng khieáu, sôû tröôøng

 Naém baét ñöôïc thò tröôøng lao ñoäng ñeå choïn 

ngheà maø thò tröôøng ñang caàn

 Hoïc chuyeân moät ngheà cho tinh thoâng, neáu 

hoïc theâm ngheà khaùc neân choïn ngheà coù theå 

boå trôï cho ngheà chính.



CAÙC YEÁU TOÁ ÑE ÅCHOÏN NGHEÀ

Naêng löïc: Phaûi xaùc ñònh ñuùng naêng 

löïc chuû yeáu.

Tính Caùch: Bieát phaùt trieån caùc tính 

caùch tích cöïc, haïn cheá caùc maët tieâu 

cöïc.

Sôû thích: Bieát phaân bieät sôû thích 

nhaát thôøi vôùi sôû tröôøng, vaø sôû thích 

oån ñònh.



CAÙC YEÁU TOÁ ÑEÅ CHOÏN NGHEÀ

Söùc khoûe: Caàn naém vöõng 

nhöõng nguyeân taéc baûo veä vaø 

taêng cöôøng söùc khoûe

Kinh teá: Bieát roõ tieàm naêng kinh 

teá cuûa baûn thaân – gia ñình

Xaõ hoäi: Coù nhaän thöùc ñuùng veà 

nhu caàu xaõ hoäi



CAÙC CAÂU HOÛI ÑAËT RA KHI CHOÏN NGHEÀ

1/ Toâi thích ngheà gì ?

Söï höùng thuù, gaén boù vôùi coâng vieäc  theo sôû tröôøng 

vaø phuø hôïp vôùi caù tính

2/ Toâi laøm ñöôïc ngheà gì ?

Coù naêng löïc ñeå thöïc hieän nhöõng yeâu caàu cuûa coâng 

vieäc, coù khaû naêng ñaùnh giaù ñuùng veà naêng löïc, 

khoâng cao, khoâng thaáp cuûa mình.

3/ Toâi caàn laøm ngheà gì ?

Xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu cuûa xaõ hoäi nôi mình sinh 

soáng 



3 yếu tố chọn nghề thành công

Sở

thích

Năng

lực

Nhu

cầu

xã hội



3 sai lầm khi chọn nghề nghiệp

Ngành

# Nghề

Chọn

ngành

thụ

động

Ngược 

xu thế



NHOÙM NGHEÀ GIAO TIEÁP GIÖÕA NGÖÔØI & NGÖÔØI

 Laø nhoùm ngheà söû duïng caùc kyõ naêng giao 

tieáp, ngöôøi laøm vieäc caàn coù khaû naêng veà 

söû duïng ngoân ngöõ, coù trí nhôù.

 Caàn coù ngoaïi hình töø trung bình ñeán khaù 

 Caàn coù söï kieân trì, deûo dai, linh hoaït

 Caàn coù khaû naêng dieãn ñaït roõ raøng, noùi 

chuaån, deã nghe



NHOÙM NGHEÀ GIAO TIEÁP GIÖÕA NGÖÔØI & NGÖÔØI

 Caàn coù söï ham thích vaø coù naêng löïc hoïc hoûi

 Coù khaû naêng laéng nghe 

 Coù trình ñoä hoïc vaán töø  caáp 2 – 3   

 Coù kyõ naêng thuyeát phuïc,giao tieáp vaø söï töï 

tin

 Coù söï deûo dai, coù söùc chòu ñöïng vaø khoâng 

coù caùc beänh truyeàn nhieãm



NHOÙM NGHEÀ GIAO TIEÁP GIÖÕA NGÖÔØI & 

NGÖÔØI

 Thö kyù – keá toaùn 

 Baùn haøng – tieáp vieân – phuïc vuï

 Höôùng daãn – Thoâng dòch - Bieân taäp –

Phoùng vieân- Giaùo vieân 

 Nhaân vieân Xaõ hoäi

 Chuyeân vieân tö vaán Baùc só  trò lieäu/phaãu 

thuaät

 Ngheä só 



NHOÙM NGHEÀ GIAO TIEÁP NGÖÔØI & COÂNG CUÏ

 Laø nhoùm ngheà söû duïng caùc kyõ naêng tay 

chaân, ngöôøi laøm vieäc caàn coù khaû naêng veà 

söû duïng coâng cuï, coù söï kheùo leùo, öôùc 

löôïng chích xaùc, kieân nhaãn

 Caàn coù Söùc khoûe töø trung bình ñeán khaù 

 Caàn coù khaû naêng laøm vieäc vôùi cöôøng ñoä 

cao

 Caàn coù khaû naêng ñieàu khieån thao taùc coâng 

cuï



NHOÙM NGHEÀ GIAO TIEÁP NGÖÔØI & COÂNG CUÏ

 Caàn coù söï ham thích vaø coù naêng löïc ghi 

nhôù

 Coù khaû naêng chaáp nhaän caùc yeâu caàu

 Coù kyõ naêng di chuyeån, thao taùc, phaûn 

öùng nhanh

 Coù söï deûo dai, coù söùc chòu ñöïng vaø 

khoâng coù caùc khieám khuyeát theå lyù 

(Khuyeát taät tay – chaân) 

 Coù trình ñoä hoïc vaán töø caáp 1



NHOÙM NGHEÀ GIAO TIEÁP NGÖÔØI & COÂNG CUÏ

 Thôï may – Deät – Ñan 

 Thôï maùy – cô khí 

 Thôï xaây döïng – Moäc – neà 

 Thôï aûnh – ñoà hoïa 

 Thôï Ñieän , Cô – Ñieän  laïnh 

 Thôï thuû coâng  - Myõ ngheä 

 Laùi xe



NHOÙM NGHEÀ GIAO TIEÁP NGÖÔØI & YÙ TÖÔÛNG

 Laø nhoùm ngheà söû duïng caùc kyõ naêng tö 

duy, ngöôøi laøm vieäc caàn coù khaû naêng veà 

trí töôûng töôïng, coù khaû naêng hình dung 

vaø  khaû naêng phaân tích – toång hôïp

 Caàn coù söï kieân trì, linh hoaït, coù trí nhôù  

toát 

 Caàn coù khaû naêng theå hieän yù töôûng baèng 

hình veõ, ngoân ngöõ vaø chöõ vieát



NHOÙM NGHEÀ GIAO TIEÁP NGÖÔØI & YÙ TÖÔÛNG

 Caàn coù söï say meâ  vaø coù naêng löïc töï hoïc 

hoûi 

 Coù khaû naêng chaáp nhaän 

 Khaû naêng hoïc vaán laø moät ñieàu höõu ích 

nhöng khoâng baét buoäc Coù kyõ naêng moâ 

taû, hình dung vaø söï töï tin 



NHOÙM NGHEÀ GIAO TIEÁP NGÖÔØI & YÙ TÖÔÛNG

 Thieát keá myõ thuaät -Trang trí noäi thaát

 Nhaø vaên- Bieân khaûo - bieân dòch

 Nhaø taïo maãu

 Ñoà hoïa

 Ngöôøi vieát yù töôûng quaûng caùo 

 Nhaø Phaùt minh ….


