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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

 

Chức danh dự tuyển 
(Ưu tiên 1): 

  
Chức danh dự tuyển 
(Ưu tiên 2):  

 

Mức lương đề nghị:   Ngày có thể nhận việc:  

Bạn biết Thông tin tuyển dụng của chúng tôi qua:s 

Nguồn tuyển dụng: 

Internet/Báo                    Trung tâm giới thiệu việc làm                Khác:………….

 Người quen giới thiệu, (Họ và tên:  ………………………….., Phòng ban:………………) 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

Họ và tên:   Ngày sinh:   Giới tính:  Nam   Nữ 

Dân tộc:   Tôn giáo:  Quốc tịch:   

SĐT:   Email:    

Tình trạng hôn nhân:  Độc thân     Lập gia đình      Ly hôn            Ly thân        Góa 

CMND/CCCD:   Ngày cấp:   Nơi cấp:    

Trình độ chuyên môn:    Chuyên ngành:   

Quê quán:   

Hộ khẩu thường trú:   

Địa chỉ liên lạc:   

Thông tin về gia đình (Cha, Mẹ, Vợ/Chồng, Con): 

Họ và tên Năm sinh Mối quan hệ Địa chỉ liên lạc 

        

        

        

        

    

        

Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 

Họ và tên:   Mối quan hệ:   SĐT:    

Địa chỉ liên hệ:   
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II. BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN/CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN 

Thời gian  
bắt đầu 

Thời gian  
kết thúc 

Trường/Trung tâm/Đơn vị  Chuyên ngành 
Bằng cấp/Chứng chỉ  

(Đại học/Cao đẳng/Trung cấp/…) 

        
  
  

        
  
  

     

     

     

     

        
  
  

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (Nêu 3 nơi làm việc gần đây nhất – theo trình tự gần nhất ghi trước) 

Tên Công ty  Chức danh/ Vị trí  Thời gian bắt đầu  Thời gian kết thúc  
Ngành nghề 
hoạt động 

          

Người quản lý trực tiếp Mức lương 

Họ tên:…………………………………………………………………………………. 

Chức vụ:………………………………………….Điện thoại:………………………. 
 

Mô tả công việc Lý do nghỉ việc 
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Tên Công ty  Chức danh/ Vị trí  Thời gian bắt đầu  Thời gian kết thúc  
Ngành nghề 
hoạt động 

          

Người quản lý trực tiếp Mức lương 

Họ tên:…………………………………………………………………………………. 

Chức vụ:………………………………………….Điện thoại:………………………. 
 

Mô tả công việc Lý do nghỉ việc 

   

Tên Công ty  Chức danh/ Vị trí  Thời gian bắt đầu  Thời gian kết thúc  
Ngành nghề 
hoạt động 

          

Người quản lý trực tiếp Mức lương 

Họ tên:…………………………………………………………………………………. 

Chức vụ:………………………………………….Điện thoại:………………………. 
 

Mô tả công việc Lý do nghỉ việc 

   

Cam kết của ứng viên 

1. Tôi đồng ý để Công ty được quyền sử dụng tất cả những dữ liệu cá nhân đã kê trên, bao 
gồm cả các bản sao văn bằng, tư liệu thông tin về việc làm trước đây của tôi; được 
quyền tập hợp, xác minh, lưu trữ, xử lý hoặc luân chuyển cho các đơn vị trực thuộc 
Công ty để tham khảo sử dụng những tư liệu trên với mục đích phục vụ cho công tác 
tuyển dụng, quản lý nhân sự. 

2. Tôi cam đoan các thông tin được cung cấp ở trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu cung cấp 
các thông tin gian dối tôi sẽ bị sa thải. 

Chữ ký của  
ứng viên 

 
 
 
 
 

Ngày:…./…../…… 

Vui lòng điền đầy đủ nội dung các thông tin trên 
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Công ty chúng tôi! 

 

 


