Mã số: BM.QTTD.02
Lần sửa đổi: 00
Ngày áp dụng: 01/06/2018

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

THÔNG TIN CHUNG
Vị trí dự tuyển:
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Bộ phận:
Mức lương mong muốn:

Bán thời gian

Cộng tác viên
Hình 3x4

Ngày có thể bắt đầu làm việc:

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:

Giới tính:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Số CMND:

Ngày cấp:

Tình trạng hôn nhân:
Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc: ………………………………….………………..
……………………………………………………………………..
Chiều cao:

Cân nặng:

Số tài khoản cá nhân:

Tại ngân hàng:

MST cá nhân:

Số sổ BHXH:

Điện thoại:
Mail:

Nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:
Số người phụ thuộc đăng ký giảm trừ gia cảnh:
QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Họ và Tên

Năm sinh

Quan hệ

Điện thoại

Nghề nghiệp

Cha
Mẹ
Vợ/chồng
Con
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Tên trường

Thời gian

Chuyên ngành

Cấp học

Xếp loại

KỸ NĂNG PHỤ TRỢ (Giỏi, khá, trung bình, không biết)
Nghe

Ngoại ngữ
Vi tính

Word

Excel

Đọc

Nói
Power point

Access

MS Project

Viết

Auto Cad
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Khác

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Công ty gần nhất)
Từ ……... đến ………

Tên công ty:
Vị trí:

Chức vụ cấp trên trực tiếp:

Mức lương khởi điểm:

Mức lương cuối:

Mô tả công việc và thành tích nổi bật: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Lý do nghỉ việc:
Người tham khảo:

Điện thoại:
Từ …..…. đến ………

Tên công ty:
Vị trí:

Chức vụ cấp trên trực tiếp:

Mức lương khởi điểm:

Mức lương cuối:

Mô tả công việc và thành tích nổi bật: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Lý do nghỉ việc:
Người tham khảo:

Điện thoại:

THÔNG TIN THAM CHIẾU: (thông tin của 02 người ngoài gia đình bạn nhưng biết rõ về bạn)
Quan
hệ

Họ tên

Nơi làm việc

Chức vụ

Số ĐT

CÁC THÔNG TIN KHÁC:
CÂU HỎI CỦA CHÚNG TÔI
Bạn có người thân/bạn bè làm việc tại NTL
không?

 Không

CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN
 Có, họ tên: …………………………………
vị trí: ……………………………………………

Bạn có thể làm việc ngoài giờ hành chính
không?

 Không

 Thỉnh thoảng

 Thường xuyên

Bạn có thể đi công tác xa khi có yêu cầu của
công việc không?

 Không

 Thỉnh thoảng

 Thường xuyên

Bạn có người thân làm trong ngành Logistics
không?

 Không

 Có ………………………………….

CAM KẾT
Tôi cam kết những thông tin cung cấp trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và Quý Công ty có thể tham
khảo để tuyển dụng, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty và Pháp luật
………, ngày………tháng………năm………
NGƯỜI LẬP BẢN THÔNG TIN
(ký và ghi rõ họ tên)
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