
 

Trắc Nghiệm Chọn Ngành Nghề Phù Hợp Với Tính Cách 

Mỗi người một tính cách, và từ tính cách ấy, bạn có thể nhận biết mình phù hợp với công 

việc nào. Hãy trả lời trung thực 5 câu hỏi trắc nghiệm sau, để biết rằng, bạn thực sự hợp 

với nghề nào. 

1. Dùng một câu để miêu tả về mình, bạn sẽ nói gì? 

a. Nói nhiều hơn là nghe người khác nói 

b. Lắng nghe người khác nhiều hơn là nói 

c. Thường chú ý đến những vấn đề tiểu tiết 

d. Để ý những vấn đề khái quát và dự đoán những việc có thể xảy ra. 

e. Đánh giá và đưa ra mọi quyết định một cách khách quan 

f. Quyết định vấn đề theo cảm nhận chủ quan và giá trị riêng của nó. 

g. Thực hiện đúng kế hoạch đặt ra, không muốn thay đổi, nhiều khi hơi cứng nhắc. 

h. Linh hoạt khi thực hiện các kế hoạch và giải quyết mọi vấn đề phát sinh. 

2. Khi họp mặt hay tranh luận cùng bạn bè, bạn thường: 

a. Muốn mình là tâm điểm của mọi sự chú ý 

b. Bạn chỉ thấy thoải mái khi được ở một mình mà thôi 

c. Thích nghe những vấn đề cũng như giải pháp gắn với thực tế, không viển vông 

d. Thích những ý tưởng sáng tạo 

e. Tranh luận cho vui 

f. Cố gắng tránh phải tranh luận và đối đầu với mọi người chỉ vì bất đồng quan điểm 

g. Luôn chú ý đến thời gian, đúng giờ đã hẹn 

h. Thường trễ hẹn, không mấy quan tâm đến giờ giấc 

3. Quan điểm sống của bạn là gì? 

a. Hành động trước khi suy nghĩ. 

b. Suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động 

c. Chỉ tin vào kinh nghiệm đã có trong thực tế. 

d. Tin vào bản thân, bản năng mà thôi 



 

e. Luôn đề cao tính trung thực và công bằng. 

f. Đề cao sự hòa thuận 

g. Làm trước, chơi sau 

h. Ưu tiên chơi trước đã 

4. Trong công việc, bạn là người thế nào? 

a. Luôn thích đóng vai trò chủ đạo, để mọi người nhìn thấy tầm quan trọng của mình 

b. Không thích phô trương, thường ẩn mình và làm việc chăm chỉ 

c. Chú ý mọi chi tiết và nhớ tất cả sự việc đã xảy ra 

d. Chỉ quan tâm đến những vấn đề mới lạ 

e. Lấy thành tích làm động lực để phấn đấu và nỗ lực hơn 

f. Vui khi được sếp khen 

g. Không quá khó khăn khi đưa ra quyết định 

h. Thật khó để đưa ra quyết định cuối cùng 

5. Về tính cách, bạn là người có xu hướng: 

a. Thoải mái và nhiệt tình 

b. Độc lập và kín đáo 

c. Có óc thực tế, nhìn thấy sự thực diễn ra và sẵn sàng chấp nhận 

d. Có đầu óc sáng tạo, thấy trước những việc có thể làm 

e. Thường bị thuyết phục bởi những lập luận có lý của người khác 

f. Có lúc bị cảm xúc cá nhân đánh lừa 

g. Thích mọi thứ rõ ràng, và chỉ yên tâm khi có kế hoạch cụ thể 

h. Thích sự tự do 

Đáp án a: Bạn thuộc kiểu người hướng ngoại (Extrovert - E) 

Đáp án b: Bạn thuộc tuýp người hướng nội (Introvert - I) 

Đáp án c: Bạn là người nhạy bén, sắc sảo (Sensor - S) 

Đáp án d: Bạn có trực giác mạnh (Intuitive - I) 

Đáp án e: Bạn sống thiên về lý trí (Thinker - T) 



 

Đáp án f: Bạn thiên về cảm tính (Feeler - F) 

Đáp án g: Bạn thuộc tuýp người quyết đoán (Judger - J) 

Đáp án h: Bạn thích quan sát, hay chú ý xung quanh (Perceiver - P) 

Với đáp án là những cặp câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể, bạn chọn ra 4 câu trả lời 

được chọn lựa nhiều nhất. Sau đó hãy kết hợp chúng với nhau theo các chữ cái E, I, S, T, 

F, J, P để nhận diện bản thân một cách cụ thể hơn qua những gợi ý sau: 

- ENFJ (Extrovert, Intuitive, Feeler, Judger): Bạn là người có tính cách khá độc đáo, thú vị, 

biết cách tạo hứng thú cho mọi người và cũng biết thông cảm. Bạn là người làm việc có trách 

nhiệm và luôn muốn gắn bó với một môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp bởi đó là một 

trong những yếu tố để bạn toàn tâm toàn ý cho công việc. 

Bạn phù hợp với lĩnh vực báo chí, marketing, quảng cáo. 

- ENFP (Extrovert, Intuitive, Feeler, Perceiver): Bạn là người hay nói nhưng ưu điểm của 

bạn là hoạt ngôn, ăn nói có duyên nên luôn khiến mọi người thoải mái với những câu nói 

thông minh, dí dỏm. Trong công việc, bạn nhiệt tình và đầu óc luôn làm việc, luôn luôn sáng 

tạo chứ không chấp nhận sự trì trệ, chây lười. Vì thế, mọi khó khăn đều được bạn hóa giải 

một cách nhanh chóng. Bạn thực sự là con người của công việc và mọi người luôn yêu quý 

bạn. 

Bạn thích hợp với vị trí giám đốc sáng tạo, hoặc một nhà thiết kế. 

- ESTP (Extrovert, Sensor, Thinker, Perceiver): Bạn năng động, vui vẻ và quyến rũ nhưng 

đôi lúc lại hơi bốc đồng, muốn dấn thân vào thử thách để khẳng định bản thân. Tuy nhiên, 

bạn cũng là người ham học hỏi và có ý chí học hỏi, không giấu dốt hay tỏ ra vênh váo. 

Bạn thích hợp với vị trí của nhân viên bảo hiểm, hướng dẫn viên du lịch hay môi giới 

chứng khoán. 

- ESFJ (Extrovert, Sensor, Feeler, Judger): Bạn năng động, nhiệt tình nhưng khá nhạy cảm 

và dễ bị tổn thương. Trong công việc, bạn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và thích sự ổn 

định. 

Bạn hợp với nghề bác sĩ, giáo viên, y tá, chuyên gia bất động sản. 

- ESFP (Extrovert, Sensor, Feeler, Perceiver): Bạn là người có đầu óc hài hước và luôn tạo 

ra sự thoải mái cho mọi người xung quanh. Bạn ham học hỏi, thích tham gia các hoạt động 

xã hội nhưng đôi khi có vẻ hơi bốc đồng một chút. 

Bạn thích hợp để trở thành bác sĩ, giáo viên 

- ESTJ (Extrovert, Sensor, Thinker, Judger): Bạn là người có đầu óc thực tế, thích nói thẳng 

nói thật chứ không vòng vo, giấu diếm và quyết đoán trong mọi việc. 

Bạn thích hợp với vị trí của một nhân viên kinh doanh, dược sĩ. 



 

- ESTP (Extrovert, Sensor, Thinker, Perceiver): Bạn hiếu kỳ, thích thử thách và luôn muốn 

khám phá những điều mới mẻ. 

Bạn phù hợp với nghề môi giới chứng khoán, nhân viên bảo hiểm, kỹ sư. 

- ISTJ (Introvert, Sensor, Thinker, Judger): Bạn là người cẩn thận, tỉ mỉ trong bất kỳ việc gì. 

Điều dễ nhận thấy nhất ở bạn là sự tận tâm với công việc, tinh thần trách nhiệm cao như một 

con ong chăm chỉ vậy. Tuy nhiên, bạn hơi trầm tính và điều đó đôi khi khiến bạn bị thiệt thòi. 

Bạn phù hợp với nghề kế toán, kiểm soát nội bộ, thanh tra. 

- ISFJ (Introvert, Sensor, Feeler, Judger): Bạn chịu khó, có đầu óc tổ chức và quyết đoán khi 

giải quyết mọi vấn đề. Bạn biết quan tâm đến mọi người và thích giúp đỡ người khác, đó là 

điều khiến bạn bè quý mến bạn hơn. 

Bạn thích hợp với công việc của một giáo viên, kế toán, chăm sóc khách hàng. 

- ISFJ (Introvert, Sensor, Feeler, Judger): Bạn chăm chỉ, hiền lành nhưng cũng kiên quyết khi 

giải quyết mọi việc. Điều khiến người khác luôn quý mến bạn là thói quen giúp đỡ người 

xung quanh một cách chân thành. 

Bạn hợp với vị trí chăm sóc khách hàng, giáo viên, kế toán. 

- ISFP (Introvert, Sensor, Feeler, Perceiver): Bạn chu đáo, tốt bụng nhưng khá nhạy cảm và 

hay bị tổn thương. 

Bạn phù hợp với công việc của một nha sĩ, nhân viên thiết kế, nhân viên chăm sóc khách 

hàng. 

- ISTJ (Introvert, Sensor, Thinker, Judger): Bạn làm việc cẩn thận, có trách nhiệm nhưng lại 

hơi trầm lặng. Bạn thích sự ổn định nhưng cũng ứng phó với thay đổi một cách linh hoạt. 

Bạn phù hợp với nghề môi giới bất động sản, kế toán, quản lý văn phòng 

- ISTP (Introvert, Sensor, Thinker, Perceiver): Bạn cứng rắn và là con người của lý trí, thích 

sự độc lập. 
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