
CANDIDATE’S INFORMATIONH ăS ăCÁăNHỂN
potrait

Inform*:ăCácăthôngătinăbắtăbu c

PositV ătríămongămu nălƠmăvi c* LocaĐ aăđi m* readyLanguage/ Ngôn ngữ:

readyB n có sẵn lòng làm việc t i
nh thẻ tỷ lệ 3x4

PnLCông ty mong muốn làm việc PreviouVị trí nguyện vọng 2
địa điểm ngoài Hà Nội không?

0 Yes Có n0 Không

PETHÔNG TIN CÁ NHÂN

FullH ăvƠătên* DateNgày sinh * PlaceN iăsinh* SexGi iătính* HeightChiều cao (cm)*WeighCân nặng (kg)

PeN iăđĕngăkýăh ăkh uăth ngătrú*

CuN iă ăhi nănay*

PeS ăCMTND/H ăchi u* IssueN iăc p*ă DateNgƠyăc p* NationDân tộc Marit

CoThôngătinăliênăl c MobilĐi nătho iădiăđ ng* TelepĐi nătho iăc ăđ nh* emailEmail*

HomeTrang cá nhân (Facebook, LinkedIn, khác)

*ăB năcònă26ăôăthôngătinăn aăch aănh păvƠoăForm
QUQUÁăTRÌNHăĐẨOăT O

CeTrìnhăđ ă* NameTênătr ngăđƠoăt oă* MajoriNgƠnhăh că* FromTo Từă* T iă* ClassX pălo iă* Avera

Language Trìnhăđ ăti ngăAnh ToeicĐiểm TOEIC: ToeflĐiểm TOEFL: ieltsĐiểm IELTS: OtheNgo i ngữ khác:

WORQUÁăTRÌNHăCỌNGăTÁC/ăHO CăHO TăĐ NGăNGO IăKHOÁ

FroTừă* T iă* NameTênăđ năv ăcôngătácă* PositCh căv /ăVaiătròă* SalaryM căl ngă*ReasLýădoănghỉă*
T

o

Tiếng Việt

Đi măTBă*

Tìnhătr ngă
hôn nhân
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DeChiăti tăv ăkinhănghi măv ăCôngătác/ăHo tăđ ngăngo iăkhoáă(Côngăvi căchínhă&ăthƠnhătíchăđ tăđ c)ă*

DeGi iăthíchăchoăv ătríă*:MaintNhi măv ăchính,ăph măviăcôngăvi c,ăthƠnhătích,ăầ

>>

I hereby commit

>>

>>

I commit not to

B năcònă1ăôăthôngătinăn aăch aănh păvƠoăForm

FATHẨNHăPH NăGIAăĐÌNHă(ăcha,ămẹ,ăanh,ăch ,ăemăru t;ăv /ch ng,ăcon)*

FullH ăvƠătên RelatQuanăh D.O.B Career – Working placeNgh ănghi p-ăN iălƠmăvi c Tel_rTel/ email *
Nĕmă
sinh
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PLK ăHO CHăPHÁTăTRI NăS ăNGHI P/NGUY NăV NGăCÁăNHỂN

SPPH MăCH T,ăK ăNĔNGăĐ CăBI Tă(Nêuătómătắtăph măch tăvƠăk ănĕngăđ căbi tăđưătíchălũyă(n uăcó)

COMKHENăTH NG,ăKỶăLU T

COMGi i thưởng, học bổng, chứng nhận đặc biệt

I he
Tôi xin cam kết chưa từng bị bắt, kết án, có hành vi chống đối l i pháp luật hoặc bị kỷ luật, ph m lỗi tính đến thời điểm này.  

HOWB NăBI TăTHỌNGăTINăTUY NăD NGăNẨYăTHỌNGăQUA:*

Tec#####
Website của VinGroup Email#####

Email Relati#####
Người thân Báo điện tử#####

Báo điện tử

Oth#####
Khác (ghi rõ)

RENG IăCịăTH ăTHAMăKH OăTHỌNGăTINă(cánăb ăqu nălýătr căti p,ăth yăcô,ăđ ngănghi pầ)*

FullH ătênă* PositCh căv /ăVaiătròă*CompĐ năv ăcôngătácă* RelatiM iăquanăh ă* Tel_RTel/ email *

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

I ac 

I co

introdNgười giới thiệu (thuộc tập đoàn VinGroup) CANDNGăVIểN (Ký và ghi rõ họ tên)

Sig

-                                                    

Version 2.2 Source:
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