THÔNG TIN ỨNG VIÊN
(Chèn ảnh)
Hướng dẫn ứng tuyển:
1. Điền đầy đủ thông tin vào các ô text hiển thị trên file thông tin;
2. Đăng nhập website sungroup.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các yêu cầu tuyển dụng

1. Vị trí ứng tuyển (Ưu tiên 1):
2. Vị trí ứng tuyển (Ưu tiên 2):
3. Vị trí ứng tuyển (Ưu tiên 3):
4. Ngành nghề công việc mong muốn:
6. Thu nhập mong
muốn:

5. Địa điểm làm việc mong muốn:
I.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:

11. Chiều cao (cm):

2. Ngày sinh:

12. Cân nặng (kg):

3. Nơi sinh:

13. Hộ khẩu thường trú:

4. Giới tính:

Xã/Phường:

5. Số CMTND:

Quận/Huyện:

6. Nơi cấp:

Tỉnh/Thành phố:

7. Điện thoại di động:

14. Nơi ở hiện tại:

8. Điện thoại cố định:

Xã/Phường:

9. Email:

Quận/Huyện:

10. Tình trạng hôn nhân:

Tỉnh/Thành phố:

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

II.

1.Trình độ học vấn (cấp 3, Đại học, Sau đại học)
TT

Từ
tháng/năm

Đến
tháng/năm

Tên trường

Chuyên
ngành

Loại hình
đào tạo

Hệ đào tạo

Xếp
loại/Hạng

1
2
3
4
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2. Các khóa đào tạo khác (Nếu là bằng IELTS, TOEFL hoặc TOEIC, vui lòng cho biết số điểm)
Từ
tháng/năm

TT

Đến
tháng/năm

Trường đào tạo/Nơi cấp

Tên khóa học/Chứng chỉ

1
2
3
4
3. Thành tích đạt được (học bổng, các giải thưởng, vị trí cán bộ lớp vv)
Từ
tháng/năm

TT

Đến
tháng/năm

Trường đào tạo/Nơi công nhận

Thành tích

1
2
3
4
III.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Số năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực xây dựng/bất động sản:

Số năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực khác:

Nơi làm việc gần đây nhất
Mức lương:

1. Tên Công ty:
2. Thời gian làm từ:

Đến:

3. Vị trí làm việc:
4. Địa chỉ:
5. Mô tả công việc :

6. Lý do nghỉ việc
Nơi làm việc trước đó (nếu có):
Mức lương:

1. Tên Công ty:
2. Thời gian làm từ:

Đến:

3. Vị trí làm việc:
4. Địa chỉ:
5. Mô tả công việc :
6. Lý do nghỉ việc
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Nơi làm việc trước đó (nếu có):
Mức lương:

1. Tên Công ty:
2. Thời gian làm từ:

Đến:

3. Vị trí làm việc:
4. Địa chỉ:

5. Mô tả công việc :

6. Lý do nghỉ việc
Nơi làm việc trước đó (nếu có):
Mức lương:

1. Tên Công ty:
2. Thời gian làm từ:

Đến:

3. Vị trí làm việc:
4. Địa chỉ:

5. Mô tả công việc :

6. Lý do nghỉ việc
Nơi làm việc trước đó (nếu có):
Mức lương:

1. Tên Công ty:
2. Thời gian làm từ:

Đến:

3. Vị trí làm việc:
4. Địa chỉ:

5. Mô tả công việc :

6. Lý do nghỉ việc
IV.

PHẨM CHẤT/ KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT (Nếu có)

Liệt kê các phẩm chất và các kỹ năng đặc biệt của anh/chị (kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; văn nghệ, thể thao…).
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KẾ HOẠCH NGHỀ NGHIỆP

V.

Bằng Tiếng Anh, anh/chị vui lòng cho biết kế hoạch phát triển nghề nghiệp trong vòng 03 năm tới. (dưới 150 từ)

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

VI.

Liệt kê các hình thức khen thưởng và kỷ luật (nếu có)

VII. THÔNG TIN GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, anh chị em ruột, vợ/chồng, con)
TT

Họ và Tên

Quan hệ

Năm sinh

Nghề nghiệp

Điện thoại

Địa chỉ

1
2
3
4
5
6
7
VIII. THÔNG TIN THAM VẤN
Theo các chính sách của Công ty nhằm giúp nhân viên không rơi vào các tình huống xung đột về quyền lợi cá nhân, xin vui lòng trả
lời các câu hỏi sau. Xin lưu ý rằng những vần đề có liên quan đến xung đột quyền lợi sẽ ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng
1.

Anh/Chị có bất kỳ người thân hoặc bạn bè nào đang làm việc cho Sun Group hoặc Đơn vị thành viên thuộc Sun Group hiện nay
không? Nếu có, xin vui lòng cho biết chi tiết:

Họ và tên:

Họ và tên:

Nơi công tác:

Nơi công tác:

Chức danh:

Chức danh:

Điện thoại:

Điện thoại:

Email:

Email:

Mối quan hệ:

Mối quan hệ:
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2.

Anh/ Chị cho biết tên/địa chỉ/điện thoại liên lạc của ít nhất 02 người có thể cho ý kiến về nghề nghiệp và khả năng làm việc của
Anh/Chị nhưng không có quan hệ thân

Họ và tên:

Họ và tên:

Nơi công tác:

Nơi công tác:

Chức danh:

Chức danh:

Điện thoại:

Điện thoại:

Email:

Email:

Mối quan hệ:

Mối quan hệ:

3.

Anh/chị biết thông tin tuyển dụng qua đâu?

4.

Anh/chị đã từng tham dự thi tuyển/phỏng vấn tại Sun Group hoặc Đơn vị thành
viên thuộc Sun Group?

5.

Nếu rồi thì anh/chị đã thi/phỏng vấn vào vị trí nào?

IX.

CAM KẾT

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đúng sự thật.
Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, tình hình tài chính, sức khỏe hoặc các
vấn đề liên quan khác cần thiết để Sun Group ra quyết định tuyển dụng.
Chữ ký:

Họ và tên:
Ngày:

Cảm ơn Anh/Chị đã dành thời gian hoàn thành mẫu Thông tin ứng viên này. Các thông tin trên đây sẽ được bảo mật và chỉ sử
dụng cho mục đích tuyển dụng nhân sự của Sun Group
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