VIỆN MÁY TÍNH VIỆT NAM

Mẫu.18

www.vienmaytinh.com

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HỒ SƠ ỨNG VIÊN
THÔNG TIN CHUNG

MS:…….….
Ngày sinh:

Họ và tên:

......./ ......./ .........

Nơi sinh:

Dân tộc:

Số điện thoại:

Email:

Tôn giáo:

Nam
Nữ
Nhóm máu:
fb:

Quê quán:
Địa chỉ ở hiện tại:
Hộ khẩu thường trú:
Ngày
cấp:…/…../…..

Số CMND:
Tình trạng hôn nhân:

Chưa có
vợ/chồng

Đã có vơ./chồng

Nơi cấp:
Chưa có con

Đã có con

Thành phần gia đình (cha mẹ, anh chị em ruột, vợ/ chồng, con)
Họ và Tên

Quan hệ

Năm
sinh

Nghề nghiệp, nơi làm việc

Điện thoại

Ghi rõ nghề nghiệp và địa chỉ làm việc của vợ/chồng (nếu có)…………………………………………………………
Anh/chị biết thông tin tuyển dụng qua :

Website

Mạng xã hội

Người quen

Khác

Người giới thiệu (cá nhân, cơ quan):…………………………………………………………………………………..
Vị trí mong muốn:
Ngày có thể bắt đầu làm việc:

Mức lương mong muốn:
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QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Trung cấp hoặc dạy nghề, cơ sở ( nếu không học cao đẳng , đại học)
Tên trường, thành phố, quốc gia

Thời gian

Chuyên nghành

Loại hình đào tạo

Xếp loại

Thời gian

Chuyên nghành

Loại hình đào tạo

Xếp loại

2. Đã đi du học hoặc du lịch
Tên trường, thành phố, quốc gia

3. Khả năng sử dụng ngoại ngữ
Ngoại Ngữ

Nghe

Đọc

Nói

Viết

Xếp loại

4. Khả năng tin học
Các phần mềm biết sử dụng

Mức độ sử dụng
Thành thạo

Bình thường

Bằng cấp chứng chỉ

Yếu

5. Chứng chỉ , bằng khác
Chứng chỉ, văn bằng

Thời gian

Chuyên nghành

Loại hình đào tạo

Xếp loại

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Thời gian

Công ty/ địa chỉ/người

làm

phụ trách/điện thoại của
người phụ trách

Chức
danh

Mô tả công việc

Mức
lương

Từ ngày
...../...../ ......
đến ngày
..../...../........
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Từ ngày
...../...../ ......
đến ngày
..../...../........

Tóm tắt phẩm chất và các kỹ năng đặc biệt của bản thân
Các kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm việc( nếu có): …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
SỨC KHỎE
Anh/chị có hạn chế nào về sức khỏe / thể lực gây khó khăn cho công việc sau khi vào làm không?
Có

…………………………………………………………………………………..

Anh chị từng có tiền án hình sự/ nghiện hút/ cờ bặc/ ma túy không?

Không

Có

Không

NGUỒN THẨM TRA ( KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHÀ)
Anh/Chị hãy nêu tên và địa chỉ của 02 người không phải là người trong gia đình, họ có thể cung cấp thông tin về Anh/Chị cho chúng tôi

Họ và tên

Họ và tên

Địa chỉ

Địa chỉ

Quan hệ

Quan hệ

Điện thoại

Điện thoại

Biết anh/chị được mấy năm

Biết anh/chị được mấy năm

NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT

Họ và tên:
Địa chỉ:

Quan hệ:
Điện thoại:

Nếu được tuyển dụng vào Vienmaytinh.com tôi xin cam kết: Thực hiện tốt nội quy của công ty đưa ra và xin cam đoan những thông tin
tôi cam kết trên đây là chính xác và đầy đủ.
Tôi chấp nhận việc điều tra thẩm vấn đối với những thông tin về cá nhân , quá trình làm viêc, sức khỏe, vấn đề liên quan khác. Tôi cam
kết không kiện nơi mình đã từng làm việc hoặc những người trả lời trong quá trình thẩm tra liên quan đến tờ khai này của tôi
*Hồ sơ sẽ được hoàn lại

TP.HCM, ngày …….. tháng……năm 201
NGƯỜI VIẾT TỜ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
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