
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ DONGA

Vị trí ứng tuyển 1: Tỉnh/Thành phố:

Vị trí ứng tuyển 2: Tỉnh/Thành phố:

1. Lý lịch cá nhân

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Chiều cao (cm)

Số CMND Ngày cấp

Tình trạng hôn nhân

Địa chỉ thường trú

Quốc gia Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Phường/Xã

Địa chỉ tạm trú

Quốc gia Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Phường/Xã

Điện thoại cố định Điện thoại di động:

Email

2. Thông tin gia đình (cha, mẹ, vợ/chồng, anh/chị/em ruột)

Ngày sinh

3. Tự nhận xét bản thân

4. Quá trình học tập

Từ Đến

5. Các khóa đào tạo khác

Từ Đến

Sở thích

Trường đào tạo

Hạng chứng 

chỉ
Ngày hết hạnNgày cấp

Cân nặng (kg)

Nơi cấp

Điểm yếuĐiểm mạnh

Đơn vị đào tạo

ĐTB tích lũyTrình độ chuyên môn Chuyên ngànhLoại hình đào tạo

Họ tên

Tính cách

Tốt nghiệp 

loại

Nơi công tác

Thời gian

Thời gian

Mối quan hệ Nghề nghiệp

Ảnh (3x4)

Hướng dẫn dán hình ảnh vào 

ô:  Chọn Insert trên thanh công 

cụ -> Picture -> Chọn nơi lưu 

trữ hình ảnh

Giới tính

Quốc gia 

đào tạo

Tên chứng chỉ

MẪU THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN



6. Trình độ ngoại ngữ

Điểm

7. Trình độ tin học

8. Kinh nghiệm làm việc (02 đơn vị gần nhất có liên quan đến vị trí ứng tuyển, theo thứ tự từ gần đến xa)

Từ Đến

Từ Đến

9. Người tham chiếu (kể tên 02 người có thể cung cấp thông tin tham khảo về bạn)

Mối QH

10. Các thông tin khác

a. Bạn có khả năng đi công tác không?

Lựa chọn Lý do 

b. Mức lương mong muốn

c. Thời gian có thể bắt đầu công việc

d. Bạn biết thông tin tuyển dụng của công ty qua kênh nào?

11. Hãy chia sẻ lý do vì sao Bạn muốn ứng tuyển công việc này?

Tỉnh/Thành phố

Ngày nộp đơn (dd/mm/yyyy)

Người dự tuyển

Chức danh

Mức lương

Công việc cụ thể:

SĐT hoặc Email

Lý do nghỉ việc

Mức lương

Tôi cam kết mọi thông tin cung cấp trên là đúng sự thật và Tôi đồng ý cho DongA xác minh đối với những thông tin Tôi cung cấp trong Mẫu thông tin ứng viên này, thông tin 

sức khỏe hoặc các vấn đề liên quan khác cần cho quá trình tuyển dụng. Tôi chịu trách nhiệm về những thông tin sai lệch mà cá nhân cung cấp và hiểu rõ DongA có quyền 

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

Ngoại ngữ Trình độ Nơi cấp Ngày cấp Ngày hết hạn

Lý do nghỉ việcTên công ty Địa chỉ

Thời gian

Thời gian

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vị trí công việc

Công việc cụ thể:

Vị trí công việc

Đơn vị công tácHọ tên

Tên công ty Địa chỉ


