
* Không chỉnh sửa File thông tin này, NGUYÊN ANH GROUP không ghi nhận những thông tin của File đã bị sửa format

1

Địa chỉ thường trú (số phòng - số nhà / ngõ - phố - thôn - xóm / phường - xã / quận-huyện / Tỉnh-Thành phố):

Nơi ở hiện nay (số phòng - số nhà / ngõ - phố - thôn - xóm / phường - xã / quận-huyện / Tỉnh-Thành phố):

Người liên hệ khẩn cấp khi cần

2

-

Ngoại ngữ khác

Chứng chỉ (nếu có)

3

-

Thành tích nổi bật trong cả quá trình công tác Tổng thời gian làm việc tại: Mức lương gần nhất

Tên/chức vụ 

người QL

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Kể cả bán thời gian)

Ngày thiKhác (ghi rõ)

ViếtNói Đọc

Số ĐT cố định Số ĐT di động

Cân nặng (kg)Chiều cao (cm)Giới tính (Nam/Nữ)Họ, đệm và tên Ngày sinh (dd/mm/yyyy)

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

* Gởi File Thông tin này vể địa chỉ : hr@nguyenanhgroup.com

* Những thông tin không đầy đủ sẽ không được xét duyệt

Ảnh 3x4

Nguyện vọng 1 Địa điểm làm việc

Số CMND/Hộ chiếu
Ngày cấp 

(dd/mm/yyyy)
Dân tộc

* Nhập đầy đủ các thông tin trong các ô text hiển thị trên File thông tin (nếu có)

Nguyện vọng 2

* Đọc kỹ các hướng dẫn kèm theo ở mỗi câu hỏi

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN

Tình trạng hôn nhân 

(Độc thân/Đã lập GĐ/Ly hôn)

Email

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mối quan hệ

Nơi cấp

Kinh

Số ĐT 

tháng/năm tháng/năm
Chức vụ

Ngày có thể bắt đầu công việc Thời điểm liên hệ phù hợp (từ ngày - đến ngày)

Tên Trường đào tạo
Loại hình đào 

tạo 

Mức lương đề nghị

từ năm đến năm
Điểm TB

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (Ghi đầy đủ và chi tiết)

Thời gian 
Trình độ

PTTH

Chuyên ngành

Trên ĐH

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Tiếng Anh

Nghe

Điểm IELTSĐiểm TOEFL

Thời gian 
Tên Đơn vị công tác

Điểm TOEIC

Mảng công việc phụ trách 

chính
Lý do thôi việc

Ngoại ngữ (ghi rõ khả năng sử dụng từng kỹ năng theo mức độ: 

Tốt - Khá - Bình thường)



tháng, tại lĩnh vực khác: tháng

4

5

6

7

8

Ngày Chữ ký

Báo Điện tửWebsite NGUYÊN ANH GROUP

THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH (Cha, Mẹ, Anh/Chị/Em ruột, Vợ/Chồng/Con)

Họ và tên Quan hệ Giới tínhNăm sinh

Bạn bè/Người thân

Mobile/EmailHọ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Mối quan hệ

NGƯỜI CÓ THỂ THAM KHẢO THÔNG TIN (CBQL trực tiếp, Thầy/Cô, đồng nghiệp…)

Nghề nghiệp - Nơi làm việc

Nguồn khác (ghi rõ)

BẠN BIẾT THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NÀY THÔNG QUA

Báo giấy

Ngân hàng 

Tải Chính: 

BẠN VUI LÕNG CHO BIẾT NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ ĐANG LÀM VIỆC TẠI NGUYÊN ANH GROUP

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Mối quan hệ Mobile/Email

THÔNG TIN THAM KHẢO KHÁC

Vị trí đã từng dự tuyển tại 

NGUYÊN ANH GROUP
Thời gian Có (ghi rõ) Không

Điểm mạnh Điểm yếu

Bạn có khiếm khuyết về ngoại 

hình không?

Lý do bạn muốn làm việc tại Công ty NGUYÊN ANH GROUP

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

Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra những thông tin về cá nhân trong quá trình ra quyết định tuyển dụng và cam kết hợp tác trong quá trình thẩm tra.


