
 

                      CÔNG TY CP CƠ KHÍ GIAO THÔNG QUẢNG NINH 
 
 

THÔNG TIN ỨNG VIÊN 
 

Mã số Vị trí ứng tuyển Nơi làm việc 

   

 

I. THÔNG TIN BẢN THÂN 

 

Họ và tên (chữ in hoa)  

Ngày sinh  Nơi sinh  

Dân tộc  Tôn giáo  

Giới tính    Nam                Nữ 
Số CMND/Hộ 

chiếu 
 

Nguyên quán  Ngày cấp  

Email  Nơi cấp  

Điện thoại  Di động  

Hộ khẩu thường trú  

Nơi ở hiện tại  

Thông tin người 

liên hệ khẩn khi cần 
 

Tình trạng hôn nhân   Chưa kết hôn            Đã kết hôn          

Sức khỏe (có bị 

thương tật, bệnh 

nặng) 

Sức khoẻ  Chiều cao  Cân nặng  

 

Loại hình làm việc  Toàn thời gian cố định        Bán thời gian 

Bạn có thể làm việc bao nhiêu giờ một tuần?  

Bạn có thể đi công tác  

Mức lương mong muốn  

Bạn có thể bắt đầu làm việc  Làm việc ngay                   Thông báo trước … ngày 

 

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 
 

Thời gian 
Tên trường Chuyên ngành Bằng cấp 

Loại hình 

đào tạo 
Xếp loại 

Từ Đến 

       

       

       

BM/TD/05 



       

       

 

Chứng chỉ, các khóa đào tạo khác 
 

Thời gian 
Nơi cấp chứng chỉ/đào tạo Chứng chỉ/khóa đào tạo Xếp loại 

Từ Đến 

     

     

     

 

Ngoại ngữ Trình độ/điểm thi chứng chỉ 
Nghe Nói Đọc Viết 

(Tốt, Khá, Trung bình, Yếu) 

      

      

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Vui lòng liệt kê theo thứ tự thời gian ngược, công việc hiện tại kể trước 
 

Từ ngày:………… Đến ngày:………… Tên công ty   

Vị trí   Mức lương   

Mô tả ngắn gọn các công việc và thành tích đạt được. Nếu là quản lý, ghi rõ số 

nhân viên đã quản lý. 
Lý do nghỉ việc 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

Từ ngày:………… Đến ngày:………… Tên công ty   

Vị trí   Mức lương   

Mô tả ngắn gọn các công việc và thành tích đạt được. Nếu là quản lý, ghi rõ số 

nhân viên đã quản lý. 
Lý do nghỉ việc 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Từ ngày:………… Đến ngày:………… Tên công ty   

Vị trí   Mức lương   

Mô tả ngắn gọn các công việc và thành tích đạt được. Nếu là quản lý, ghi rõ số 

nhân viên đã quản lý. 
Lý do nghỉ việc 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 



…………………………………………………………………………………… 

 

IV.   THÔNG TIN GIA ĐÌNH  (Cha mẹ, chồng, vợ, con, anh chị em ruột) 
 

Stt Họ và tên Tuổi 
Giới 

tính 
Quan hệ Nghề nghiệp, nơi làm việc Điện thoại 

       

       

       

       

       

       

 

V. THÔNG TIN THAM CHIẾU 
 

Người tham chiếu thứ 1: Người tham chiếu số 2: 

Họ và tên  Họ và tên  

Nghề nghiệp  Nghề nghiệp  

Nơi làm việc  Nơi làm việc  

Địa chỉ  Địa chỉ  

Email  Email  

Điện thoại  Điện thoại  
 

 

VI.  NĂNG LỰC 
 

 

Ưu điểm (phẩm chất, khả năng, kỹ năng nổi bật) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nhược điểm 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VII. CAM KẾT 

Tôi cam đoan rằng tất cả các thông tin cung cấp trên là đúng sự thật. Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra 

những thông tin cá nhân cần trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình đã 

từng làm việc, học tập hoặc những cá nhân cung cấp thông tin cho Quảng Ninh Ford trong quá trình thẩm tra.  

Nếu bất kỳ thông tin nào tôi khai là không đúng hoặc không đầy đủ thì Quảng Ninh Ford có thể từ chối tuyển 

dụng, hoặc sa thải nếu tôi đã được tiếp nhận. 

 

 

 

 

Hạ Long, ngày……tháng……năm 20… 

ỨNG VIÊN 

(Ký, nghi rõ họ tên) 

                                   

 

 


