CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Họ tên: ………………………………………………………………………………
Chuyên môn: ………………………………………………………………….…….

Ảnh 3x4

Ghi chú: ………………………………………………………………………..……
Vị trí ứng tuyển: ...............................................................................................................................
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Năm sinh ............................................Tình trạng hôn nhân: Độc thân:

Đã lập gia đình:

……..con

Email: .................................................Điện thoại: ...........................................................................
Chổ ở hiện tại: .................................................................................................................................
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Năm bắt
Năm
đầu
kết thúc

Chuyên ngành

Trường

Bằng cấp (Đại
học/ Cao đẳng/
trung cấp…)

Xếp loại

Học vấn: …../……
Các khóa đào tạo khác: Anh văn: ...........................Tin học: ...........................Khác: ........................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
KINH NGHIỆM (liệt kê tất cả công việc đã tham gia theo thứ tự thời gian ngược, công việc gần đây liệt kê
trước)
Thời gian
Từ……/……
đến…../……

Tên Công ty/ dự án đã tham
gia

Chức danh
công việc

Lý do nghỉ việc

Từ……/……
đến…../……
Từ……/……
đến…../……
Từ……/……
đến…../……
Mức lương cuối cùng được hưởng:......................................................................
Mức thu nhập mong muốn: ..............................................................................................................
THÔNG TIN BỒ SUNG
Chấp nhận làm việc tại: Hà Nội
Miền Đông

; Đà Nẵng

; Đồng Tháp

; Vinh

; An Giang

; Tây Nguyên

; ; TP.HCM
; Bất cứ nơi nào

; Cà Mau

NGƯỜI THAM KHẢO
STT

Họ tên

Mối quan
hệ

Vị trí và nơi công tác

Số ĐT liên lạc, email

1
2
3
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
CÁC LƯU Ý:
-

Công ty DOMESCO tuyển dụng dựa trên nhu cầu thực tế của Công ty. Chúng tôi hoàn toàn không thu bất cứ
khoản lệ phí nào từ ứng viên.

-

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu hồ sơ của bạn phù hợp với vị trí Công ty đang cần tuyển dụng.

-

Hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả lại

Tôi đã hiểu tất cả các nội dung trên và tôi xin cam đoan những thông tin tôi khai báo trên là đúng sự thật. Tôi
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp những thông tin trên và đồng ý cho Công ty DOMESCO xác
minh và sử dụng các nguồn thông tin trên.
Ngày ……. Tháng….. năm….…
Ký tên nộp hồ sơ

