
 

 

                      PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN 
   

Vị trí dự tuyển: ................................................................................................... 
Nơi đăng ký làm việc: (1) ..................................................................................... 

                                     (2)..................................................................................... 
 

 

I. Thông tin cá nhân: 

Dán ảnh 

3x4 tại đây 

HỌ VÀ TÊN (IN HOA):……………………………………………………..   
Ngày sinh:………/………/.................. 

Giới tính:  Nam        Nữ   

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................  Điện thoại: …………………………. 

Số CMND:  ……………………. Nơi cấp …………………… Ngày cấp ……./……../…..…. Dân tộc:………… 

Nơi ở hiện nay:  ………………………………………………………………………………………………… 

Ngày vào  Đoàn/  Đảng:         …../…../…..                    Nơi kết nạp: ...............................................................  

Tình trạng hôn nhân:                   Độc thân                           Đã lập gia đình                              Ly hôn 
Điện thoại liên hệ:  
- Điện thoại bàn: ……………………………………. 
- Di động: …………………………………………... 

Email: 

 Mức lương yêu cầu:……………………………… 
II. Quá trình đào tạo: 

Trình độ Tên trường đào tạo Ngành học Niên khóa Xếp loại Điểm TB 

PTTH                     

Trung cấp               

Cao đẳng                

Đại học                  

Trên Đại học          

Các chứng chỉ khác  

Trình độ ngoại ngữ  

Trình độ vi tính 

Tiếng Anh :   ………………………………  Ngoại ngữ khác: …………………………… 

Tin học văn phòng: ………………………..  Khác: ………………………………………. 

 III. Quá trình công tác (kể cả bán thời gian) 
Thời gian 

Từ Đến Tên công ty/Đơn vị công tác Chức vụ Mức lương Lý do thôi việc 
     

     

     

     

 

1

MÃ SỐ:



IV. Kinh nghiệm công tác: (Các công việc chính đã từng đảm trách) 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

V. Kế hoạch phát triển sự nghiệp/ Nguyện vọng cá nhân: 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 
VI.  Một số phẩm chất, kỹ năng đặc biệt: 

Tóm tắt phẩm chất và kỹ năng đặc biệt tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc và các kinh nghiệm 
khác (nếu có). 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
VII. Thành phần gia đình (cha, mẹ, anh/chị/em ruột, vợ/chồng, con): 

TT Họ và tên Năm sinh Quan hệ Nghề nghiệp - Nơi làm việc 
1   Cha  
2   Mẹ  

     
     
     
     
     
     

         VIII. Anh/chị vui lòng trả lời các câu hỏi sau: 
1. Anh/chị có người thân hay bạn bè đang làm việc tại CEP không? Nếu có, vui lòng cho biết tên, chức vụ, đơn vị 

công tác? ...............................................................................................................................................................  
2. Anh/chị đã từng dự tuyển vào CEP chưa?............., nếu có vui lòng ghi thời gian đã dự tuyển: tháng…. năm 20..... 
3. Anh/chị biết thông tin tuyển dụng này từ đâu? 

 Website của Quỹ trợ vốn CEP  Báo giấy  
 Người quen giới thiệu  Khác (ghi rõ) …………………………………………………. 

IX. Người có thể tham khảo thông tin: 
Họ tên Chức vụ Đơn vị, địa chỉ công tác Điện thoại liên lạc

1.    
2.    

 
Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ. 

  
……………………, ngày   …   tháng   …   năm 20…… 

ỨNG VIÊN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

2 Cảm ơn anh/chị đã tham gia ứng tuyển vào Quỹ trợ vốn CEP! 


