6.0.7 Các Nguồn Thông tin Trực tuyến về Tìm kiếm Việc làm Bổ sung
Nguồn Việc làm tại Texas
http://www.twc.state.tx.us/
Ủy ban Nhân lực Texas có thể hỗ trợ người tìm việc tìm kiếm các việc làm tại
một cơ quan nhà nước tiểu bang Taxas hoặc khám phá các cơ hội học tập.
http://workintexas.jobs/
Trang thông tin tuyển dụng quảng cáo các cơ hội việc làm tại Texas, bao gồm
làm việc tại các cơ quan nhà nước. Do Ủy ban Nhân lực Texas điều hành.
http://www.experienceworks.org
Trang web hỗ trợ tìm việc tại bang Texas để hỗ trợ người cao tuổi tìm kiếm
việc làm.
Trang thông tin Tuyển dụng Trực tuyến
http://www.indeed.com/
Một trong các trang web tuyển dụng lớn nhất. Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn để
nhận được kết quả tìm kiếm chính xác.
http://www.monster.com/
Các trang thông tin tuyển dụng trực tuyến khác. Các trang này cũng có những
nguồn hữu ích về các chủ đề như chuẩn bị sơ yếu lý lịch
http://www.careerbuilder.com/
Đây là trang web tuyển dụng trực tuyến có lịch sử hơn 17 năm. Hơn 24 triệu
người tìm việc truy cập CareerBuilder.com mỗi tháng.
Tìm kiếm Việc làm
http://www.bls.gov/ooh/
Sổ tay Triển vọng Nghề nghiệp do Văn phòng Thống kê Lao động Hoa Kỳ
xuất bản là một trong những nguồn thông tin tuyển dụng đầy đủ nhất trên
Internet. Bạn có thể tìm kiếm thông tin về trách nhiệm công việc, mức lương,
tỷ lệ tăng trưởng trong ngành và nhiều thông tin khác cho hàng nghìn công
việc khác nhau.

http://www.myskillsmyfuture.org/
Trang web này do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ, và cho phép bạn nhập công
việc trước đây của mình, sau đó trang sẽ đề xuất các vị trí tuyển dụng có thể
sử dụng các kỹ năng tương tự. Đây là một cách hiệu quả để lên kế hoạch cho
con đường sự nghiệp của bạn trong dài hạn.
http://occupations.careers.org/
Cung cấp thông tin nghề nghiệp chuyên sâu về nhiều ngành nghề, đây là một
nguồn hữu ích để tìm kiếm một công việc mới.
Xây dựng mạng lưới quan hệ
http://www.linkedin.com
Trang xây dựng mạng lưới xã hội để xây dựng mạng lưới quan hệ kinh doanh.
Với trên 150 triệu người dùng đăng ký trên khắp thế giới, đây là một cách
tuyệt vời để gặp gỡ nhiều người trong ngành nghề của bạn.

