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THÔNG TIN ỨNG VIÊN 

Vị trí ứng tuyển: 1.  

2.  

3.  

 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:…………………………………………………………….. 

Ngày sinh:……………………….................................................. 

Nơi sinh:………………………………………………………………. 

Số CMND:…………………………..  

Ngày cấp:…………………………..            

Nơi cấp:……………………………. 

Giới tính: Nam      Nữ  Tình trạng hôn nhân: 
Quốc tịch:…………………………… 

Dân tộc:…………………………….. 

Chiều cao: ……………cm 

Cân nặng: …………….kg 

Đã kết hôn  Chưa kết hôn  

Khác:…………………………….. 

Di động:……………….................. 

Điện thoại nhà:…………………….. 

Mã số thuế 
TNCN:………………............... 

Số sổ  
BHXH:……………………………. Email:……………………………….. 

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………………….. 

Bạn có người quen làm việc tại Đông Phương không?                       Có     Không  

Nếu có, bạn vui lòng cho biết tên, chức vụ, phòng ban công tác:………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Thành phần gia đình (Chồng/Vợ/Con/Bố/Mẹ/Anh em ruột) 

Quan hệ Họ và tên Chức vụ và Đơn vị công tác 

   

   

   

   

   

 

Người báo tin trong trường hợp khẩn cấp 

Họ và tên:……………………………………………………….Điện thoại: ………………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..                                                                                          

  
 

Hình 3x4 
 (Bắt buộc) 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
ĐÔNG PHƯƠNG TỔNG HỢP DỊCH VỤ 
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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO  

1. Đào tạo chuyên ngành  

Thời gian  
đào tạo 

Trường/Đơn vị  
đào tạo 

Đất nước Chuyên ngành 
Bằng cấp/ 
Chứng chỉ 

Xếp 
loại 

Từ Đến 

       

       

       

       

2.Các chương trình đào tạo khác đã tham gia  

Thời gian  
đào tạo Trường/Đơn vị 

đào tạọ 
Đất nước Chuyên ngành 

Bằng cấp/ 
Chứng chỉ 

Xếp 
loại 

Từ Đến 

       

       

       

       

3.Trình độ ngoại ngữ 

Các ngoại 
ngữ có thể 
sử dụng 

Bằng/ 
Chứng chỉ 

Xếp loại/ 
Điểm 

Ngày cấp 
Chi tiết (Tốt, Khá, Trung bình, Yếu) 

Nghe Nói Đọc Viết 

Anh         

Pháp        

Trung        

.........        

4.Các phần mềm máy tính thường xuyên sử dụng 

Tên phần mềm Tốt Khá Trung bình 

Word    

Excel    

Access    

Phần mềm khác    

5. Thành tích đã đạt được (Từ THPT đến nay) 

 

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................
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III. KINH NGHIỆM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

1. Bắt đầu từ công việc hiện tại/ gần đây nhất, ghi cụ thể từng công việc đã làm  

Thời gian:  

(Từ ……/20……. 

đến……./20……) 

Tên Công ty (1): 
 

Vị trí công việc: Mức lương cuối 
cùng: 

Chi nhánh nơi làm việc:…………………………………………………………... 

Báo cáo cho:………………………………………………………………………..  

Mô tả ngắn gọn về công việc và các thành tích đã đạt được: 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

Lý do nghỉ việc: 
 

Thời gian: 

(Từ ……/20……. 

đến……./20……) 

Tên Công ty (2): 
 

Vị trí công việc: Mức lương cuối 
cùng: 

Chi nhánh nơi làm việc:…………………………………………………………... 

Báo cáo cho:………………………………………………………………………..  

Mô tả ngắn gọn về công việc và các thành tích đã đạt được: 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

Lý do nghỉ việc: 

Thời gian:  

 (Từ ……/20……. 

đến……./20……) 

Tên Công ty (3): 
 

Vị trí công việc: Mức lương cuối 
cùng: 

Chi nhánh nơi làm việc:…………………………………………………………... 

Báo cáo cho:………………………………………………………………………..  

Mô tả ngắn gọn về công việc và các thành tích đã đạt được: 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

Lý do nghỉ việc: 

Chức danh nghề trước khi ứng tuyển: ………………………………………………………………….. 

Quận, Tỉnh, Thành phố muốn làm việc: ………………………………………………………………….. 

Mức lương đề nghị (trước thuế): ………………………………………………………………….. 

Ngày có thể tiếp nhận công việc: ………………………………………………………………….. 

 

IV. THÔNG TIN KHÁC: Anh/Chị vui lòng trả lời các câu hỏi sau: 
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Anh/Chị có thể làm việc ngoài 
giờ không? 

Có       Không       Khác  

Anh/Chị có thể đi công tác 
không? 

Có      Không      Khác  

Anh/Chị đồng ý thay đổi địa điểm 
làm việc không? 

 Có       Không        Khác  

Anh/Chị đã từng dự tuyển vào Đông Phương chưa?         Có                 Không                 

Nếu có, Anh/chị vui lòng cho biết thời gian, vị trí, kết quả Anh/Chị đã tham gia tuyển dụng lần trước: 

 .........................................................................................................................................................................

Anh/Chị biết thông tin tuyển dụng của chúng tôi từ đâu? 

Website Đông Phương    Website khác            Báo, đài        Nguồn khác     

Người của Đông Phương giới thiệu      

Anh/Chị mô tả ngắn gọn về điểm mạnh, điểm yếu, sở thích và cá tính :  

 .........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................

Trong 03 năm tới Anh/Chị dự định đạt được mục tiêu gì? (đánh số thứ tự, số 1 là quan trọng nhất) 

 HọcThạc sỹ/ Tiến sỹ Cụ thể:  ...........................................................................................................

 Học thêm một 
chuyên ngành khác 

 

Cụ thể:  ...........................................................................................................

 Có một công việc ổn 
định và thỏa mãn 

Các bước thực hiện mục tiêu:  .......................................................................

 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................

 Mục tiêu khác (ghi rõ)  

 ..........................................

 ..........................................

Các bước thực hiện mục tiêu:  .......................................................................

 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................

Các hiệp hội chuyên môn, tổ chức đã, đang tham gia Đoàn/Đảng/Hội/CLB (nếu có): 

 .........................................................................................................................................................................

Anh/Chị vui lòng cho biết hai người tham khảo (không phải là người thân) ở Công ty Anh/Chị làm việc 

gần đây nhất biết rõ về quá trình làm việc của Anh/Chị mà Đông Phương có thể tham khảo (yêu cầu 

bắt buộc): 

Stt Họ và tên Vị trí công tác Đơn vị công tác Điện thoại liên lạc 

1     

2     

V. Cam kết 

- Tôi cam kết mọi thông tin cung cấp trên là đúng sự thật và Tôi đồng ý cho Đông Phương xác minh 

đối với những thông tin tôi cung cấp trong Bản thông tin ứng viên này, thông tin sức khỏe hoặc các 

vấn đề liên quan khác cần thiết cho quá trình tuyển dụng. 

- Tôi chịu trách nhiệm về những thông tin sai lệch mà cá nhân cung cấp và hiểu rõ Đông Phương có 

quyền không tuyển dụng tôi nếu phát hiện ra các thông tin sai lệch. 

………………….……, ngày…….tháng…… năm…… 
 NGƯỜI DỰ TUYỂN 
  (Ký và ghi rõ họ tên) 




