
                      ĐƠN ỨNG TUYỂN 
  

Vị trí:        
 

Địa điểm:  
      

 

    

  
 

 
 

   I. THÔNG TIN ỨNG VIÊN: 

1. Họ và tên                     2. Ngày tháng năm sinh    3. Nơi sinh (Tỉnh/Thành phố)         4. Số CMTND/ Hộ chiếu 

            /     /                    

  

5. Địa chỉ thường trú          Điện thoại (tel/ mobile)            Email 

                    

6. Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp (tên, địa chỉ người liên hệ)                  Điện thoại 

             

7. Giới tính                          8. Chiều cao                   9. Cân nặng                10. Tình trạng hôn nhân   

     Nam     Nữ                    (cm)                      (kg)               Chưa kết hôn     Đã kết hôn    Khác (viết cụ thể)       

 
11. Quá trình học tập, đào tạo 

 Chuyên ngành đào tạo: 

Thời gian (từ-đến) Tên trường, đơn vị đào tạo Chuyên ngành Loại hình Xếp loại 

     -                              

     -                              

 Các chương trình đạo tạo khác (nếu có). 

Thời gian (từ-đến) Chương trình đào tạo Đơn vị đào tạo Loại hình đào tạo Xếp loại (nếu có) 

     -                              

     -                              

     -                              

 

 Trình độ ngoại ngữ                   
  Viết    Nghe    Nói    Đọc  

Ngoại ngữ Tốt Khá BT  Tốt Khá BT  Tốt Khá BT  Tốt Khá BT 

 Tiếng Anh                

 NN khác (viết cụ thể)                      

 Phần mềm máy tính quen sử dụng:  Word        Excel       PowerPoint       Khác (viết cụ thể)       

12.  Kinh nghiệm làm việc (Bắt đầu từ công việc gần đây nhất, ghi từng công việc anh/chị đã làm vào từng phần) 

 Tên và địa chỉ Cơ quan/ Công ty (1): 
 

Thời  gian (từ-đến) 

1.       (ghi ngắn gọn các công việc chính đã làm) 

2.       

3.       

4.       

5.       

 
     -      

 
Mức lương 

 
      

 
Chức vụ nghề nghiệp 

 
      

 
 Hiện còn làm   Đã nghỉ việc 

 Lý do nghỉ việc: 

      
 

 Tên và địa chỉ Cơ quan/ Công ty (2): 
 

 
Thời  gian (từ-đến) 

        

 

Ảnh 4x6 

 

           

 



1.       (ghi ngắn gọn các công việc chính đã làm) 

2.       

3.       

4.       

5.       

 
     -      

 
Mức lương 

 
      

 
Chức vụ nghề nghiệp 

 
      

 
Lý do nghỉ việc 

 

      
 

 

   II. THÔNG TIN KHÁC: 
 

1.  Anh/chị biết thông tin về đợt tuyển dụng này qua:                      Mối quan hệ                Báo                     Internet                   Khác          

                                                                                                              Ghi rõ nguồn thông tin:                      

2.  Anh/chị có người thân/quen trong Tập đoàn YSL không?         Không                          Có (ghi rõ họ tên, mối quan hệ)           

3.   Trước đây anh/chị đã ứng tuyển vào Tập đoàn YSL chưa? 

Tại Văn phòng Tập đoàn:  Chưa               Có                    Thời gian (tháng, năm)      /        Vị trí               

Tại Công ty thành viên:      Chưa               Có                    Thời gian (tháng, năm)      /        Vị trí       

4.   Trước đây anh/chị đã làm việc tại Tập đoàn YSL chưa? 

Tại Văn phòng Tập đoàn:  Chưa               Đã làm việc     Thời gian (tháng, năm)      /        Vị trí               

Tại Công ty thành viên:      Chưa               Đã làm việc     Thời gian (tháng, năm)      /        Vị trí       

Lý do nghỉ việc (nếu đã làm việc): …………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

5.   Mô tả ngắn gọn về điểm mạnh, điểm yếu, cá tính và sở thích của anh/chị. 

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

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

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

6.  Nếu anh/chị được tuyển dụng, khi nào anh/chị có thể bắt đầu công việc (tính từ ngày nhận thông báo trúng tuyển)? 

                                                    Ngay lập tức                                          Tuần                                                Khác (ghi cụ thể)       

7.  Người có thể tham chiếu thông tin về Anh/chị: 

Anh/chị:……………………………………Chức vụ:……………………………Công ty:………………Điện thoại:………  …..Email:………………… 

Anh/chị:……………………………………Chức vụ:……………………………Công ty:………………Điện thoại:………  …..Email:………………… 

Anh/chị:……………………………………Chức vụ:……………………………Công ty:………………Điện thoại:………  …..Email:………………… 

8.  Nguyện vọng/ đề xuất khác của anh/chị (nếu có): 

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

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

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

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ. Tôi chấp thuận việc xác minh đối với những thông tin cần thiết cho 
quá trình tuyển dụng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu những thông tin trên sai lệch. 

          
Ngày      /     /                                                                                                     Chữ ký (của ứng viên)       
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