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ĐƠN DỰ TUYỂN 

 

Vị trí: (ghi rõ vị trí ứng tuyển)……………………………………………………………………… 

Họ Tên:…. ............................................................................................................ ………..….….…. 

Ngày sinh: ....................... ….……...........Nơi sinh:…..…….....……...…..…… 

Giới tính:…..……......................................Quê quán:……..................……… 

CMND:….……....……..Ngày cấp:…..……...……Nơi cấp: ....... ……...…..…. 

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................... Địa chỉ liên lạc: …. 

Địa chỉ liên lạc:…. .......................................................................................................................... : 

Email:….……....………………ĐTDĐ:…..……...……ĐT cố định……...…..…. 

 

 

Quá trình học vấn và các khóa đào tạo: (bằng cấp, chứng chỉ) 

Thời gian bắt 
đầu 

Thời gian kết 
thúc 

Đơn vị đào tạo Khóa đào tạo Loại bằng 
cấp/chứng 

chỉ 

     

     

Qúa trình công tác: (bắt đầu từ công việc gần đây nhất) 

Công ty  Chức danh Thời gian công 
tác  

Cấp trên trực tiếp Lý do thay đổi 
công việc 

(Tên, địa chỉ, 
điện thoại) 

 
(Từ: …./…../..….. 

Ngày: …./.…/….) 

(Họ tên và chức 
danh) 

 

Công việc được phân công, trách 
nhiệm:………………………….. 

Mức lương hiện hưởng:…………………. 

Đang làm hay đã chấm dứt:…………….. 

(Tên, địa chỉ, 
điện thoại) 

 
(Từ: …./…../..….. 

Ngày: …./.…/….) 

(Họ tên và chức 
danh) 

 

Công việc được phân công, trách 
nhiệm:………………………….. 

Mức lương hiện hưởng:…………………. 

Đang làm hay đã chấm dứt:…………….. 

Kỹ năng: 

Tin học: Word      Excel      Powerpoint      Khác (ghi rõ):…………...………………………      

Hình 3x4 

(bắt buộc) 
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Ngoại ngữ: …..............Chứng chỉ : A      B      C      Toeic      Toefl       Ielts    

Điểm:…………………..Ngoại ngữ khác……………………………………………………………. 

Kỹ năng khác:……………………………………………………………………………………………. 

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

Các hoạt động, thành tích xã hội khác: (nếu có)…………………………………………………….. 

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

Người thân: (Cha mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng) 

Họ tên Quan hệ Năm 
sinh  

Nghề 
nghiệp 

Địa chỉ 

     

     

     

     

Vui lòng trả lời các câu hỏi sau: 

Ngày Bạn có thể tiếp nhận công việc tại Trần Thái:………………………………………………… 

Mức lương mong muốn:……………………………………………………………………………….. 

Bạn biết thông tin tuyển dụng của chúng tôi từ kênh nào?.......................................................... 

Cam kết: 

Trong quá trình Công ty TNHH Bất Động Sản Trần Thái xem xét và đánh giá Đơn dự tuyển của 

tôi, tôi đảm bảo và đồng ý với công ty những điểm sau: 

 Trả lời của tôi cho những câu hỏi phỏng vấn của công ty và các thông tin do tôi cung cấp là 

hoàn toàn chính xác. 

 Công ty có thể kiểm tra trình độ, kiến thức của tôi, tôi đồng ý cho tất cả các cá nhân, tổ chức 

bao gồm trường học và các công ty tôi đã làm qua cung cấp các thông tin liên quan đến tôi 

nếu các thông tin này cần thiết để công ty xem xét tuyển dụng tôi. 

 Trong Đơn dự tuyển, nếu tôi cung cấp thông tin sai lệch, công ty có thể từ chối tuyển dụng 

tôi; hoặc ngay lập tức sa thải tôi nếu trong quá trình làm việc tại công ty tôi bị phát hiện đã 

cung cấp các thông tin sai lệch. 

 

Ngày……..tháng…….năm……..… 

Ứng viên 

(ký ghi rõ họ tên) 
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PHẦN NHẬN XÉT- QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN THÁI 

Thành phần tham gia phỏng vấn: 

Họ tên Chức danh Ý kiến  

   

   

   

   

 

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG 

Họ tên:…………………………….........................Chức danh:…………………..……………………… 

Ngày bắt đầu nhận việc………………………….Thời gian thử việc…………………………………… 

Lương chính thức:………………………………..Lương thử việc……………………………………… 

Mức khấu trừ thuế TNCN trong thời gian thử việc:…………………………………………………….. 

 

Tp. HCM, ngày….. tháng ….. năm …… 

TỔNG GÍAM ĐỐC 

 

 

 

 

………………………………… 


