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Số hồ sơ: …………….…………..

..............................................................
THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên:

Giới tính:

Ngày sinh:

Nơi sinh (Xã/Phường,Quận/Huyện,Tỉnh/TP):

Nguyên quán:

Quốc tịch:

Nơi cấp giấy khai sinh:

Xã/ Phường:

Số CMND/CCCD:
Ấp/ Tổ/ Thôn:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quận/ Huyện:

Tỉnh/ TP:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

Xã/ Phường:

Quận/Huyện:

Địa chỉ thường trú:
Thành phố thuộc tỉnh/ Tỉnh:

Thành phố:

Tạm trú (nếu có):
Điện thoại:

Email:

Tình trạng hôn nhân:

 Độc thân

Mã số TNCN:
 Đính hôn

 Đã kết hôn

Số con: _____/
Tuổi:_________

MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Ghi rõ thông tin của Ba – Mẹ hoặc Vợ/ Chồng/ Con hoặc Anh/ Chị/ Em ruột và số điện thoại của 02 người để Công ty
liên hệ trong trường hợp khẩn cấp
Họ tên

Năm sinh

Mối quan hệ

Nghề nghiệp

Số điện thoại

HỌC VẤN & KINH NGHIỆM
1. Trình độ học vấn: Đánh dấu (X) vào các ô thích hợp
- Nếu ở bậc phổ thông thì ghi rõ lớp mấy và bỏ quan phần ghi thông tin chi tiết
- Nếu bạn từ Trung cấp trở nên, vui lòng điền tiếp các thông tin chi tiết, trên ĐH vui lòng ghi rõ học vị cao nhất.
Phổ thông (Lớp………./12)

 Bằng
nghề

 Trung
cấp

 Cao đẳng

 Đại học

 Trên ĐH

THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên trường

Chuyên ngành

Thời gian học

Bằng cấp

2. Các kỹ năng được đào tạo khác (ghi văn bằng, chứng chỉ hoặc cấp độ cao nhất)
Ngoại ngữ:

Vi tính:

Khác:

CÁC THÔNG TIN KHÁC
BH thất nghiệp:

Số sổ BHXH:

Đã nhận

Nơi cấp sổ:

Đã tham gia:…..…tháng.

Chưa nhận

Lương gần nhất:

Lương yêu cầu:

Tên Cty đã làm trước đây

Người liên hệ

Ngày nhận việc:
Chức vụ

Điện thoại liên hệ

Tôi xin cam kết tất cả những thông tin mà tôi đưa ra trong đơn này là đúng sự thật. Tôi đồng ý cho Phòng Nhân Sự
xác minh các chi tiết cá nhân của tôi trong quá trình làm việc tại các công ty trước đây. Nếu khai gian dối tôi sẽ bị sa
thải mà công ty không phải bồi thường bất cứ điều kiện gì.
ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày: ……../………/………

