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Công ty Cổ phần Công Nghệ ACIS 

Địa chỉ: Số 36, Đường 15, KP5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM 

Tel/Fax: 08 62 811 225     Hotline: 0909.003.199 

 

PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN 
   
 

Tôi cam đoan những lời khai sau đây là đúng sự thật. Tôi chấp nhận nếu có bất kỳ thiếu sót hoặc sai trái nào 

trong phiếu thông tin này có thể dẫn đến việc mất quyền tham gia tuyển dụng hoặc chấm dứt công việc một 

cách vô điều kiện.  

 

I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN: (Đánh dấu chéo vào các ô thích hợp nếu có)  

1. Họ và tên:…………………………………………………………...Nam   Nữ   

2. Ngày sinh: ………………………………………..Nơi sinh:………………. Quê quán:  .............................  

3. CMND số: ………………………………………..Ngày cấp: ………………Nơi cấp:  ...............................  

4. Tình trạng gia đình:    Độc thân          Đã kết hôn            Khác: ……………...……………………..     

5. Nơi ở hiện tại:  ...............................................................................................................................................   

       Ở chung với người thân               Nhà riêng             Thuê mướn  

6. Số điện thoại: ……………………………Email: ........................... ……………………………………….. 

7. Hộ khẩu thường trú:  ......................................................................................................................................  

8. Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 

  Người liên hệ:…………………………………...Điện thoại:…………………………………………. 

  Quan hệ:…………………………………………Địa chỉ:……………………………………………. 

9. Tên và địa chỉ Công ty/ Đơn vị đã và đang làm trong thời gian gần nhất: 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

10. Sở thích cá nhân:  ..........................................................................................................................................   

11. Tình trạng sức khoẻ hiện tại:  ........................................ Chiều cao:…………Cân nặng:…………………… 

  Bệnh tật (nếu có ghi cụ thể):  .........................................................................................................................  

12. Xuất ngoại:  

 

Stt Quốc gia Thời điểm Thời gian Mục đích Nguồn kinh phí 

      

      

 

13. Tự nhận xét điểm mạnh và điểm yếu trong tính cách: 

- Điểm mạnh: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Điểm yếu: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Tự nhận xét điểm mạnh và điểm yếu trong công việc: 

- Điểm mạnh: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Ghi rõ vị trí dự tuyển (bắt buộc): 

 1…………………………………………………. 

 2…………………………………………………. 

Phòng/ Ban :………………………. 

Thời gian ứng tuyển:          …../…/ 20… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Điểm yếu: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

II. ĐÀO TẠO  

1. Chương trình chính khóa:  

 

Cấp học Tên trường 
Chuyên 

ngành 

Năm 

tốt nghiệp 

Hệ đào 

tạo 

Xếp loại 

TH chuyên nghiệp      

Cao đẳng      

Đại học 1      

Đại học 2      

Thạc sĩ       

Khác………………      
 

2. Các khóa đào tạo ngắn hạn khác:  

 

 

 

3. Ngoại ngữ: (Tự xếp loại - đánh dấu chéo vào các ô thích hợp) 

 

 

 

4. Tin học: (Tự xếp loại – đánh dấu  X  vào các ô thích hợp) 

 

Xếp loại Word Excel Access 
Power 

point 

Ms 

project 

Autocad Plaxis Sap Etabs Revit Acitt Dự 

toán 

Giỏi             

Khá             

Trung bình             

 Không biết             

 

III. KINH NGHIỆM: 

1. Các công ty đã làm việc: (Những đơn vị mà Anh/Chị từng tham gia gần đây) 

 

Tên khóa học Đơn vị tổ chức T/gian học Bằng cấp Xếp loại 

     

     

     

Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc  Viết 

Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu 

Tiếng Anh                 

Tiếng Pháp                 

Tiếng Trung                 

Khác…                 
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Thời gian: 

Từ …../…../…... 

đến…./…../…… 

Tên và địa chỉ cơ quan (1):  

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

Vị trí công việc: 

………………………………...…

…………………………………... 

Người quản lý trực tiếp: 

Họ tên:…………………………... 

Chức danh:……………………… 

Số điện thoại:……………………. 

Mô tả ngắn gọn về công việc (vai trò, nhiệm vụ chính, địa điểm làm việc, 

công trình, dự án…), các thành tích đã đạt được, số nhân viên bạn quản lý 

(nếu có), kinh nghiệm liên quan: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Mức lương khởi điểm 

…………………………………... 

Mức lương cuối cùng 

…………………………………... 

Lý do nghỉ việc: 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

Thời gian:  

Từ …../…../…... 

đến…./…../…… 

Tên và địa chỉ cơ quan (2):  

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

Vị trí công việc: 

………………………………...…

…………………………………... 

Người quản lý trực tiếp: 

Họ tên:…………………………... 

Chức danh:……………………… 

Số điện thoại:……………………. 

Mô tả ngắn gọn về công việc (vai trò, nhiệm vụ chính, địa điểm làm việc, 

công trình, dự án…), các thành tích đã đạt được, số nhân viên bạn quản lý 

(nếu có), kinh nghiệm liên quan: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Mức lương khởi điểm 

…………………………………... 

Mức lương cuối cùng 

…………………………………... 

Lý do nghỉ việc: 

…………………………………

………………………………… 

 
2.   Thành tích, cơ hội đã đạt được: 

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

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

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

 

3. Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành đã được ứng dụng (nếu có): 

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

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

 

IV. NGUYỆN VỌNG 

 

1. Theo Anh/Chị thì thứ tự ưu tiên khi chọn việc làm là gì ? (Đánh số thứ tự từ 1 đến 6. Với mức ưu tiên 

cao nhất đánh số 1 và thấp nhất đánh số 6) 

 Thu nhập cao   Học hỏi nghề nghiệp   Danh tiếng Công ty   

 Cơ hội thăng tiến    Môi trường làm việc     Khác: ………………..  
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2. Mục tiêu nghề nghiệp của Anh/Chị trong vòng 3 năm – 5 năm tới là gì ? 

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

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

3. Anh/Chị có thể đi công tác xa nhà trong thời gian dài (>1 tháng) được không?  

 

 Dễ dàng                  Có thể được                  Hơi bất tiện            Không thể 

 

4. Anh/Chị muốn làm việc với một người “Quản lý trực tiếp” như thế nào? 

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

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

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

 

5. Đề nghị khác:  

- Thu nhập đề nghị khi được tuyển dụng chính thức: ……………………… VNĐ;  

- Ngày có thể bắt đầu nhận việc:      ……../…../20....; Hoặc: 

- Thời gian báo trước tối thiểu:   ..…………….ngày  

V. CÂU HỎI 

1. CÂU HỎI 1:………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. CÂU HỎI 2:………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. CÂU HỎI 3:………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 TP.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 20… 

Ứng viên 

(Ký & ghi rõ họ tên) 

 

 

 

………………………. 

 


