.

Mã số: SMN-01/TKNSLần ban hành: 01

TỜ KHAI ỨNG VIÊN

Ngày ban hành:
26/7/2019
Vị trí dự tuyển: …………………………………….......................................................
Thông tin cá nhân
Họ và tên
Ngày sinh
Ảnh thẻ
4x6 cm

Giới tính
Tình trạng hôn nhân

Nam
Độc thân
Đã có con

Nữ
Đã có gia đình
Chưa có con

Địa chỉ thường trú
Điện thoại ( ít nhất 2 số)
Trình độ học vấn & Quá trình đào tạo
Năm

Tổ chức – Quốc Gia

Chuyên ngành –
Chương trình đào
tạo

Hệ đào tạo/ Xếp loại

Quá trình làm việc & hoạt động (Điền theo thứ tự 02 công ty – công việc gần đây nhất)
Công ty – Lĩnh vực
hoạt động
Vị trí/Chức danh
Từ
Đến

Mô tả công việc thực
hiện chính
Lương
Lý do nghỉ việc

Từ
Đến

Công ty – Lĩnh vực
hoạt động
Vị trí/Chức danh
Mô tả công việc thực
hiệnchính
Lương
Lý do nghỉ việc

Kinh nghiệm – Kỹ năng khác

.

Ngoại ngữ

1. Tiếng Anh

Xuất sắc

2. Khác:

Xuất sắc

Giỏi
Giỏi

Khá
Khá

TB
TB

Kém
Kém

Tin học
Kỹ năng khác
Công việc và nơi làm việc mong muốn
Ngành nghề tìm kiếm
Mô tả công việc mong muốn

-

Nơi làm việc mong muốn
Mức lương mong muốn

Từ:

Đến:

Sẵn sàng chuyển chỗ ở?

Có

Không

Sẵn sàng đi công tác?

Có

Không

Ngày có thể bắt đầu công việc
Biết thông tin tuyển dụng qua:

Internet

Báo

Người quen tại Cty SmallNET

Sở thích

Điểm mạnh

Điểm yếu

Người tham khảo (Ai là người có thể xác nhận những thông tin Anh/Chị nêu trong Đơn này?)
Họ và tên:
Chức vụ/Nơi công tác:
Mối quan hệ:
Họ và tên:
Mối quan hệ:

Điện thoại:
Chức vụ/Nơi công tác:
Điện thoại:

.

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ về cá nhân, quá trình làm việc.
Tôi chấp thuận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin liên quan cần cho quá trình tuyển dụng.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu những thông tin trên sai lệch

Ngày ..... tháng ..... năm .....
Ứng viên
(Ký , ghi rõ họ tên)

