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THÔNG TIN ỨNG VIÊN 
(Ứng viên vui lòng điền đầy đủ các mục thông tin trong Mẫu này) 

 

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Kiến Á 

 

Vị trí dự tuyển:                  1 ………….…………………… 2 ……………………………...3…………………………….. 

Nơi làm việc mong muốn: 1………………………………..2……………………………….3…………………………….. 

Loại hình làm việc:  Toàn thời gian      Cộng tác viên           Thu nhập mong muốn: Ngày nhận việc: 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên (IN HOA): Ngày sinh: Nơi  sinh: Giới tính: 

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:  Chiều cao: Cân nặng: 

Dân tộc:  Tôn giáo: Hôn nhân:    Chưa lập gia đình       Đã lập gia đình        Ly hôn 

Hộ khẩu thường trú: 

Chỗ ở hiện nay: 

Email: Khi cần báo tin cho: 

Điện thoại di động: Quan hệ: Điện thoại người thân: 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 
Tên trường/Đơn vị đào tạo Chuyên ngành 

Loại hình đào tạo 

(chính quy, tại chức, 

văn bằng hai…) 

Xếp loại/ 

Hạng 

Cao đẳng và dưới cao đẳng 

      

      

Đại học và trên đại học 

      

      

 

Các khóa đào tạo khác (Nếu là chứng chỉ IELS, TOEFL, TOEIC ghi rõ số điểm) 

Thời gian Tên khóa học/Chứng chỉ 
Trường đào tạo/  

Nơi cấp 
Xếp loại/Hạng/Số điểm 

    

    

III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Bắt đầu từ công việc gần nhất) 

 

Ảnh 3x4  
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Từ: 

Đến:  
Công ty: Chức vụ: 

Cấp trên trực tiếp: 

Điện thoại liên lạc: 
Email: Thu nhập khởi điểm: 

Mô tả ngắn gọn công việc đã làm: 

- 

- 

- 

Thu nhập cuối cùng: 

Lý do nghỉ việc: 

Từ: 

Đến:  
Công ty: Chức vụ: 

Cấp trên trực tiếp: 

Điện thoại liên lạc: 
Email: Thu nhập khởi điểm: 

Mô tả ngắn gọn công việc đã làm: 

- 

- 

- 

Thu nhập cuối cùng: 

Lý do nghỉ việc: 

Từ: 

Đến:  
Công ty: Chức vụ: 

Cấp trên trực tiếp: 

Điện thoại liên lạc: 
Email: Thu nhập khởi điểm: 

Mô tả ngắn gọn công việc đã làm: 

- 

- 

- 

Thu nhập cuối cùng: 

Lý do nghỉ việc: 

 

IV. KHEN THƯỞNG/KỶ LUẬT (Ghi rõ quá trình khen thưởng, kỷ luật nếu có) 

Khen thưởng: 

Kỷ luật: 

V. THÔNG TIN BỔ SUNG (Vui lòng trả lời đầy đủ những câu hỏi dưới đây) 

Lý do bạn muốn làm việc tại Kiến Á Group và những hiểu biết của bạn về Kiến Á Group? 

-   

-  

Những dự định cho tương lai và định hướng, mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong 3-5 năm tới? 

-  

-   

Tính cách/Sở thích? Ưu điểm? Khuyết điểm? 

-   -  -  

-   -   -  

-  -   -  

Do yêu cầu công tác, bạn có sẵn lòng nhận điều động đến địa phương khác cách xa nơi sinh sống?  Có  Không 

Bạn có người thân hay bạn bè đã/đang làm việc tại Kiến Á Group?    Có  Không 

Nếu có bạn vui lòng cho biết, Họ tên:  Nơi làm việc:  Quan hệ với bạn:  

Bạn có thể làm việc ngoài giờ không, lý do?  

Bạn biết thông tin tuyển dụng của Kiến Á Group từ?    Người thân    Bạn bè  Website      Báo chí      Khác 

 

VI. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi đầy đủ thông tin cha, mẹ, anh, chị, em, vợ/chồng, các con) 

Họ tên Quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp Nơi công tác Địa chỉ thường trú 
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Tôi cam kết các thông tin trên đây là chính xác và đồng ý để Quý Công ty xác minh cũng như chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của những thông tin này. 

_______, ngày ___ tháng __ năm 201___ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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