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Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn rất hân hạnh tiếp đón Anh (Chị) đến tham gia dự tuyển. 

Để giúp trao đổi thông tin thuận lợi hơn, đề nghị ứng viên vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin 

liên quan theo mẫu dưới đây, đồng thời gửi kèm 1 bức ảnh 3x4 chụp gần đây nhất vào phía 

khoảng trống bên phải của hồ sơ này. 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mức thu nhập mong muốn khi làm việc tại Công ty (trước thuế) ………………………. 

Ngày có thể bắt đầu làm việc . . ./. . ./20. .  

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

Họ và tên  (chữ in hoa)  Ngày tháng năm sinh: . . ./. . . /. . . . . . .  

Số CMND/ Thẻ CCCD  
Ngày cấp: 

 . .  /. . ./. . . . . . . 

Nơi cấp: 

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

Chiều cao ........ cm Cân  nặng ........ kg Tình trạng sức khỏe: . . . .  Giới tính    Nam     Nữ 

Nơi sinh (xã/phưởng, 

huyện/quận, tỉnh/TP) 
 Tôn giáo:..................... Dân tộc:.......................... 

Hộ khẩu thường trú  

Địa chỉ nơi ở hiện tại  

Điện thoại nhà riêng  

Điện thoại di động  Email: 

Tình trạng hôn nhân         Độc thân           Đã lập gia đình              Khác (viết cụ thể) 

2. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP  VÀ ĐÀO TẠO 

Bậc học Tên trường Ngành học 
Thời gian đào tạo         

(Từ ..... đến....) 

Kết quả tốt nghiệp/ 

Loại hình đào tạo 

 Phổ thông 

. . . /12 
   

 Chưa TN   

 Đã TN, loại : 

 Trung cấp 

 Cao đẳng 
   

 Chưa TN   

 Đã TN, loại : 

 Chính quy 

 Vừa học, vừa làm 

 Đại học 

Khác . . . . . . 
   

 Chưa TN   

 Đã TN, loại : 

 Chính quy 

 Vừa học, vừa làm 

2.1 Tiếng Anh 
Nghe Nói Đọc Viết 

Tốt Khá TB Kém Tốt Khá TB Kém Tốt Khá TB Kém Tốt Khá TB Kém 

2.2 Tin học 
Ms.Word      Ms. Access   Ms.Excel      Ms.PPoint    

Photoshop    Corel            Khác_____  _______       

3.  TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CỦA BẢN THÂN  

  

 
(Ảnh 3x4) 
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Phẩm chất cá 

nhân  

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

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

Năng khiếu 
.......................................................................................................................................................... 

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

Kỹ năng 
.......................................................................................................................................................... 

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

 

4. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH: (Cha mẹ, Anh/ chị/ em ruột; Cha mẹ chồng/vợ, Chồng/vợ, con ) 

Họ và tên 
Quan 

hệ 

Năm 

sinh 

Nghề 

nghiệp 
Nơi làm việc Chỗ ở hiện tại 

      

      

      

      

      

      

      

5. NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP: 

Họ và tên: Địa chỉ: 

Điện thoại cố định: Điện thoại di động: 

Nghề nghiệp: Quan hệ: 

6. THÔNG TIN KHÁC: 

- Anh/chị có thể làm việc vào những ngày lễ, tết trong năm không?   Có  Không 

- Anh/chị có tài khoản ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank không?   Có  Không 

7. NGHỀ NGHIỆP: 

7.1. Mục tiêu nghề nghiệp: 

Mục tiêu nghề nghiệp: 

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................ 
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Anh/ chị hãy chọn tối đa 03 điều mong đợi khi làm việc tại công ty. Hãy chọn các tiêu chí sau theo thứ tự ưu tiên 

từ cao đến thấp (1, 2, 3, . . .) 

 Tiền lương 

 Cơ hội thăng tiến 

 Môi trường làm việc 

 Điều kiện làm việc 

 Phát triển nghề nghiệp 

 Phát triển quan hệ xã hội 

 Công việc ổn định 

 Phúc lợi 

 …………………… 

Nếu được Công ty tuyển dụng, anh/chị cam kết gắn bó làm việc với Công 

ty trong bao lâu? 

 01 năm         03 năm         05 năm 

 khác ( trên 05 năm ) 

 

6.2 Kinh nghiệm công tác (Anh/chị hãy liệt kê 03 công ty - bắt đầu với công ty gần đây nhất): 

 

TÊN CÔNG TY (1): 

Thời gian làm việc:         Từ ........./......../.........   đến  .........../......../..........          

Điện thoại: ......................................................................... Địa chỉ........................................................................... 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:...................................................................................................... ............................... 

Số lượng CBNV của công ty: .................. người. Số lượng nhân viên anh/chị quản lý (nếu có)...................................... 

Loại hình doanh nghiệp:    Nhà nước Cổ phần    TNHH    Nước ngoài   Liên doanh  Khác ……… 

Thời gian Chức vụ Mô tả tóm tắt công việc Thu nhập 

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

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

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

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

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

Khởi điểm: 

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

Sau cùng: 

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

Thành tích 

nổi bật: 

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

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

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

Họ tên người quản lý trực tiếp:................................................................... 

Chức vụ: .................................................................................................... 

Điện thoại:  

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

Lý do thôi việc:....................................................................................................................... .......................................... 

 

TÊN CÔNG TY (2): 

Thời gian làm việc:         Từ ........./......../.........   đến  .........../......../..........          

Điện thoại: ......................................................................... Địa chỉ............................................................................ 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:...................................................................................................... ................................ 

Số lượng CBNV của công ty: .................. người. Số lượng nhân viên anh/chị quản lý (nếu có)...................................... 

Loại hình doanh nghiệp:     Nhà nước Cổ phần    TNHH    Nước ngoài   Liên doanh  Khác ……… 

Thời gian Chức vụ Mô tả tóm tắt công việc Thu nhập 

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

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

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

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

Khởi điểm: 

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

Sau cùng: 
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....................................................................................................................... .................. 

Thành tích 

nổi bật: 

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

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

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

Họ tên người quản lý trực tiếp:................................................................... 

Chức vụ: .................................................................................................... 

Điện thoại:  

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

Lý do thôi việc:....................................................................................................................... .......................................... 

 

TÊN CÔNG TY (3): 

Thời gian làm việc:         Từ ........./......../.........   đến  .........../......../..........          

Điện thoại: ......................................................................... Địa chỉ............................................................................ 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:...................................................................................................... ................................... 

Số lượng CBNV của công ty: .................. người. Số lượng nhân viên anh/chị quản lý (nếu có)......................................... 

Loại hình doanh nghiệp:    Nhà nước Cổ phần    TNHH    Nước ngoài   Liên doanh  Khác ……… 

Thời gian Chức vụ Mô tả tóm tắt công việc Thu nhập 

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

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

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

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

Khởi điểm: 

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

Sau cùng: 

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

Thành tích 

nổi bật: 

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

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

Họ tên người quản lý trực tiếp:................................................................... 

Chức vụ: .................................................................................................... 

Điện thoại:  

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

Lý do thôi việc:....................................................................................................................... .............................................. 

8. CÁC HIỆP HỘI CHUYÊN MÔN HAY ĐOÀN THỂ CÓ THAM GIA: 

STT Tên các Hiệp hội, Đoàn thể Nhiệm vụ Thời gian tham gia 

    

    

9.  ANH/ CHỊ ĐÃ ĐỌC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY QUA KÊNH 

 CBCNV của …………… giới thiệu: ……………Họ tên:…………………………...Chức danh: ……. . . . . . . .  .…… 

 Báogiấy:……………………………..Tên báo:……………………………………………………………… . . . . . . . . . 

 Internet:…………………………………Trang website...……………………………………………………. . . . . . . . . 

 Khác:………………………………………………………...………………………………………………. . . . . . . . . . 

10. HỒ SƠ ĐÍNH KÈM (Công ty không hoàn lại hồ sơ ứng viên đã nộp) 

 Đơn xin việc (CV)  Bằng cấp, chứng chỉ  Giấy khám sức khỏe 

 Sơ yếu lý lịch  Ảnh 3x4  

 CMND /Thẻ CCCD  Hộ khẩu 
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Nếu nhận thông tin trúng tuyển, tôi cam kết hoàn thiện hồ sơ cá nhân, nộp đầy đủ theo quy định Công ty để 

làm thủ tục tiếp nhận nhân viên mới. 

Tôi cam đoan những thông tin và hồ sơ dự tuyển của tôi trên đây là chính xác và đúng sự thật. Tôi đồng ý 

cho Công ty xác minh và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin sai lệch mà cá nhân cung cấp trước pháp 

luật và Công ty.  

Ứng viên 

...., ngày .... tháng .... năm  20.... 

(Ký ghi rõ họ tên) 


