
CỘNG ĐỒNG HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP (CAREER UP 

COMMUNITY) 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

Là Tổ chức hướng nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 

II, Cộng đồng Hướng nghiệp và Phát triển sự nghiệp Career Up Community - CUC mong 

muốn mang đến cho sinh viên sự kết nối thân thuộc cùng cái nhìn đa chiều về ngành nghề, 

thêm hiểu về bản thân của mình, từ đó có định hướng rõ ràng cho con đường xây dựng sự 

nghiệp trong tương lai. 

Cộng đồng Hướng nghiệp và Phát triển Sự nghiệp (Career Up Community - CUC) là 

một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc trường đại học Ngoại thương cơ sở II tại Thành phố Hồ 

Chí Minh được thành lập năm 2015 với mong muốn hỗ trợ sinh viên Ngoại thương hiểu 

mình, hiểu nghề, lựa chọn và thành công trên con đường sự nghiệp tương lai của bản thân. 

1. Sứ mệnh 

CUC được thành lập với mong muốn mang đến quyền LÀM CHỦ SỰ NGHIỆP cho 

sinh viên Ngoại thương, để họ hiểu rõ bản thân, am hiểu ngành nghề, lựa chọn và thành 

công trên con đường sự nghiệp của riêng mình. Mong muốn ấy được hiện thực hóa bằng các 

chuỗi dự án lớn cùng các dự án vệ tinh sáng tạo và đổi mới, được dẫn dắt thông qua 4 bước 

hướng nghiệp: self - discovery, exploration, preparation và action. 

2. Tầm nhìn 

Trở thành đơn vị tiên phong, hùng mạnh và đáng tin cậy trong công tác định hướng 

nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp dành cho sinh viên, cùng với đó là tạo nên một cộng 

đồng lớn mạnh và bền vững nhằm mục đích lan tỏa giá trị cốt lõi về hướng nghiệp và phát 

triển sự nghiệp. 

3. Giá trị tổ chức 

Với nhà trường Ngoại thương: Góp phần phát triển uy tín và liên kết sâu rộng giữa nhà 

trường và doanh nghiệp trong những hoạt động về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Với sinh viên Ngoại thương:Hỗ trợ sinh viên hiểu rõ bản thân, am hiểu ngành nghề, 

đưa ra sự lựa chọn phù hợp, chuẩn bị tốt nhất và thành công trên con đường sự nghiệp của 

mình. 
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Với doanh nghiệp: Tạo liên kết bền chặt giữa doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất 

lượng cao tại Đại học Ngoại thương. 

4. Giá trị văn hóa cốt lõi 

Niềm tin: Thành viên tin vào bản thân, tin vào đồng đội và chung một niềm tin với cả 

Cộng đồng. 

Chủ động: Cộng đồng hoạt động trên nền tảng sự chủ động của thành viên trong công 

việc, linh hoạt kiểm soát và làm chủ tình huống. 

Mục đích rõ ràng: Mọi hoạt động của các thành viên đều có mục đích rõ ràng và đồng 

nhất với mục tiêu chung của Cộng đồng, nhằm đảm bảo sự nhất quán và đồng bộ trong toàn 

bộ tổ chức.  

Chia sẻ: Chia sẻ là nền tảng đối xử căn bản của mọi người trong Cộng đồng. CUC 

mong muốn không chỉ kết nối giữa mỗi con người về mặt công việc mà còn cả tinh thần. 

Chia sẻ kiến thức, kỹ năng, công việc, suy nghĩ, tình cảm và niềm vui nỗi buồn trong cuộc 

sống, từ đó xây dựng được sự gắn kết cho cả tập thể. 

Cho và nhận: Thành viên cộng đồng xác định rõ bất kỳ việc mình làm không chỉ mang 

đến giá trị cho Cộng đồng và bản thân mà còn góp phần kết nối và lan những giá trị về 

quyền làm chủ sự nghiệp cho những người tham gia. 



Ban Điều hành Cộng đồng H

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Career Up Community 

4 Ban Chuyên môn. 
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ộng đồng Hướng nghiệp và Phát triển sự nghiệp, Nhiệm kỳ 2020

Career Up Community được tổ chức theo cơ cấu phẳng, gồm một Ban Chủ nhiệm v

 

ệm kỳ 2020-2021 

ấu phẳng, gồm một Ban Chủ nhiệm và 



Ban Ch
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Ban Chủ nhiệm CUC nhiệm kỳ 2020-2021 

 

 



R&D Department 

5 

R&D Department - Ban Nghiên cứu và Phát triển 

 



Branding Department 
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HR Department - Ban Nhân sự 

Branding Department - Ban Truyền thông 

 

 



 

III. HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

1. Chuỗi sự kiện đối nội 

1.1. Career Training Courses

Career Training Course đư

thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết phục vụ cho công việc tại CUC

này, dành cho mọi CUC-ers. Chu

thiết yếu như: Công cụ làm vi

chức sự kiện,... 

1.2. Career Tips: 

Career Tips là chuỗi sharing về 5 ng

nói chung và sinh viên Ngoại th

Chain – Logistics. 

1.3. Career Coaching:

Career Coaching là chu

hướng nghiệp của Cộng đồng: Self

7 

 

ER Department - Ban Đối ngoại 

ỂU 

1.1. Career Training Courses 

Career Training Course được xây dựng dưới hình thức chuỗi training những kiến 

ức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết phục vụ cho công việc tại CUC cũng nh

ers. Chuỗi training trong học kỳ I hướng đến những giá trị thật sự 

àm việc (email, google drive,...); xây dựng thương hi

ỗi sharing về 5 ngành nghề phổ biến nhất đối với sinh vi

ại thương nói riêng: Sales, Marketing, HR, Finance, Supply 

1.3. Career Coaching: 

Career Coaching là chuỗi chương trình hướng nghiệp nội bộ. Th

ớng nghiệp của Cộng đồng: Self-discovery, Exploration, Preparation, Action dư

ức chuỗi training những kiến 

ũng như công việc sau 

ớng đến những giá trị thật sự 

ương hiệu cá nhân; tổ 

ề phổ biến nhất đối với sinh viên Kinh tế 

ương nói riêng: Sales, Marketing, HR, Finance, Supply 

ớng nghiệp nội bộ. Thông qua 4 bước 

discovery, Exploration, Preparation, Action dưới sự tư 
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vấn của Founder Trần Phước Trí; Career Coaching sẽ giúp mọi CUC-ers hiểu mình, hiểu 

nghề và chọn được hướng đi phù hợp cho bản thân. 

2. Chuỗi sự kiện đối ngoại 

2.1. Career Perspectives: Career Perspectives bao gồm những Seminars/Talkshows với 

đa dạng quy mô, chủ đề mang đến cho người tham dự nhiều góc nhìn khác nhau về sự 

nghiệp. Các chương trình hội thảo nổi bật và nhiều hoạt động khác cung cấp kiến thức hành 

trang nghề nghiệp với đối tượng là sinh viên toàn thành. 

- Workshop “CV Activated”: 

+ Thu hút hơn 400 người đăng ký tham dự. 

+ Truyền thông tới khoảng 4000 sinh viên các trường Đại học. 

- Workshop “Big Bang Genesis”: 

+ Thu hút hơn 400 người đăng ký tham dự. 

+ Truyền thông tới khoảng 4000 sinh viên các trường Đại học. 

- Workshop “IceBreaker”: 

+ Thu hút hơn 400 người đăng ký tham dự. 

+ Truyền thông tới khoảng 6000 sinh viên các trường Đại học. 

2.2.. Career Up Challenges: 

Career Matrix: Tháng 5/2020, Cộng đồng Hướng nghiệp và Phát triển sự nghiệp 

(Career Up Community - CUC) chính thức tổ chức mùa đầu tiên Career Matrix - Chương 

trình Hướng nghiệp cá nhân chuyên sâu dành cho sinh viên các trường đại học thuộc nhóm 

ngành kinh tế trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thu hút hơn 100 đơn đăng ký toàn quốc trong 2 tuần mở đơn. 

Hơn 140.000 người tiếp cận bài truyền thông. 

Hơn 5300 lượt tương tác và quan tâm đến chương trình. 
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Một buổi training nội bộ  

 

 



Talkshow Pyramid 

Chương trình Tuy
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Mừng K56 nhà CUC tốt nghiệp 

 

Talkshow Pyramid - Chương trình đầu năm học dành riêng cho K59

 

ình Tuyển thành viên Ban Điều hành nhiệm kỳ 2020

 

ành riêng cho K59 

 

ệm kỳ 2020-2021 
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Teambuilding gắn kết 

Xuân Tình nguyện 2021 

 

 

 



Talkshow CROSSROADS 

CUCSylvania 
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Talkshow CROSSROADS - Chương trình đầu tay của Thành viên Gen 5 Nhà CUC

CUCSylvania - Sinh nhật mừng CUC 5 tuổi 

 

 

 

ành viên Gen 5 Nhà CUC 
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IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Khải 

Email: khainguyen.cuc@gmail.com 

SĐT: 0856520606 

 

Phó Chủ nhiệm Đối ngoại: Nguyễn Trúc Mai Phương 

Email: maiphuongnguyen.cuc@gmail.com 

SĐT: 0815250070 

 

Phó Chủ nhiệm Đối nội: Nguyễn Hoàng Mai 

Email: mainguyenhoang.cuc@gmail.com 

SĐT: 0589305273 

 

 

 

 

 


