CÔNG TY CP VLXD LÊ CAO PHÁT

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
A. VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN: Ưu tiên 1: ………………………………………………….……
Ưu tiên 2: ………………………………………………………
B. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ và tên:...................................................................................Giới tính :

Nam 

Nữ 

Ngày tháng năm sinh: .................................................................................................................................................
Số CMND: …………….. ............. ….Ngày cấp: ………....……….……… Nơi cấp: …………………..................
Tình trạng hôn nhân:

Độc thân



Đã kết hôn



Ly dị



Chỗ ở hiện tại:..............................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................................................
Số Điện thoại: Nhà riêng: ....................... …… Di động: ............................... …Email:. ............................................
Chiều cao:…………………………………….Cân nặng:…………………………………………………………….

C. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Thời gian đào tạo
Tên trường

Chuyên ngành

Từ năm

Đến
năm

Bằng cấp/Chứng
chỉ

D. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
C.

KINH NGHIỆM LÀMThời
VIỆC
gian làm việc
Tên Công ty

Từ năm

D. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Đến năm

Chức danh

Mức
lương
(net)

Lý do nghỉ việc

E. QUAN HỆ GIA ĐÌNH ( Cha, Mẹ, Anh, Chị, Em, Vợ, Chồng, Con)
Họ và tên

Mối
quan hệ

Năm sinh

Nghề nghiệp

Nơi công tác

F. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC
1. Người thân/ họ hàng đang làm việc tại Công ty ?

Có 

Không 

Nếu có, xin ghi rõ: Họ tên, Chức danh , Bộ phận
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. Thời gian đã từng làm việc tại Công ty ?

Có 

Không 

Nếu có, xin ghi rõ:
Vị trí: ……………………………………………………………………………………………………………..
Bộ phận: ………………………………………………………………………………………………………….
Tên Trưởng bộ phận………………………………………………………………………………………………
Thời gian làm việc: ………………………………………………………………………………………………
Lý do thôi việc: …………………………………………………………………………………………………..
3. Đã từng ứng tuyển vào một vị trí nào khác tại Công ty ?

Có 

Không 

Nếu có, xin ghi rõ: Vị trí, Thời gian ứng tuyển
..............................................................................................................................................................................
4. Mã số thuế cá nhân:………………………………………………………………………………………………..
(Nếu chưa có mã số thuế cá nhân, xin ghi “chưa có”)
5. Số sổ BHXH (Nội dung bắt buộc phải kê khai): ....................................................................................................
…………………………………………………………………Nếu chưa có sổ BHXH, xin ghi “chưa có”)
6. Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:
Họ tên: ......................................................Mối quan hệ: ....................................................................................
Số điện thoại: ...........................................Địa chỉ:..............................................................................................
7.

Mức lương thực nhận tối thiểu mong muốn:……………………………đồng (tức lương Net: là mức lương
sau khi trừ các khoản Bảo hiểm, thuế, và các khoản phải trả khác)

8.

Thời gian có thể bắt đầu làm việc tại Công ty:……………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đầy đủ và chính xác. Nếu có những thông tin không đúng sự thật,
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận hình thức sa thải (nếu đã được Công ty tuyển dụng).
ỨNG VIÊN
Ký và ghi rõ họ tên)

