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THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Ảnh

Lưu ý: không thêm bớt dòng, cột hoặc làm thay đổi định dạng của mẫu này.

THÔNG TIN CÔNG VIỆC

Vị trí dự tuyển: Ngày có thể đi làm:

Thu nhập gần nhất: /tháng. Thu nhập mong muốn: /tháng.

Bạn biết thông tin qua: Nguồn khác:

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Ngày sinh: Giới tính:

Nơi sinh: Chiều cao: (cm). Cân nặng: (kg). Tình trạng hôn nhân:

Địa chỉ thường trú: Nơi ở hiện nay:

Số CMT: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số di động: Số cố định: Email:

Bạn đang sử dụng Mạng xã hội nào? Tên tài khoản bạn đang sử dụng:

Bạn đã từng dự tuyển tại FPT Telecom? Nếu có, khi nào, vị trí nào?

Tại sao bạn lại chọn FPT Telecom?

THÔNG TIN GIA ĐÌNH

Họ và tên: Quan hệ Ngày sinh Nghề nghiệp Đơn vị công tác

TRINH ĐỘ HOC VÂN

BĂNG CÂP (điên băng câp cao nhât)

Thời gian Trường Chuyên ngành Bằng cấp Xếp loại

CHỨNG CHỈ (nêu có)

Thời gian Tên chứng chỉ Nơi đào tạo Điểm/Xếp loại

CAC KHOA HOC KHAC (nêu có)

Thời gian: Tên công ty Vị trí Mô tả công việc Mức Lương Lý do nghỉ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông tin tuyển dụng của FPT Telecom. Để giúp chúng tôi nắm rõ về bạn, 
xin vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào chỗ trống dưới đây bằng Tiếng Việt 

Khi cần có thể báo tin cho ai
(người thân - ghi rõ họ tên, địa chỉ thường trú, 
điện thoại): 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (kể cả các hoạt động xã hội đã tham gia; nêu công việc gần nhất trước)
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Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết

KỸ NĂNG TIN HỌC

KỸ NĂNG PHÙ HỢP VỚI VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN

THÔNG TIN THAM KHẢO

Họ tên Quan hệ Chức vụ Nơi làm việc Đi động Email

XÁC NHẬN

Ngày:  Ký tên:

PHẦN DÀNH CHO FPT TELECOM ĐÁNH GIÁ

Kết quả thi tuyển: IQ:…….… /20 GMAT:..… /20 TA:….. /50 Chuyên môn: Kết luận: Đạt Không đạt

Kết quả phỏng vấn: Không phù hợp Cân nhắc Phù hợp Đề xuất khác:

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển Bộ phận chọn Khác (ghi rõ):

NHẬN XÉT CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG (hoặc bộ phận chọn): 

NGƯỜI PHÊ DUYỆT NGƯỜI XEM XÉT NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

NGOẠI NGỮ  (nêu tên các ngoại ngữ bạn có thể sử dụng và đánh giá mức độ sử dụng các ngoại ngữ đó)

Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng. Nếu tôi cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch nào, Công ty có quyền chấm dứt Hợp 
đồng Lao động với tôi ngay lập tức mà không cần thông báo hay bồi thường.

Cảm ơn bạn đã chi tiết thông tin, các vấn đề liên quan bạn có thể email đến vieclam@fpt.com.vn. Hồ sơ của bạn sẽ được FPT Telecom 
xem xét để hẹn một buổi phỏng vấn hoặc thi tuyển.

Ngày phỏng vấn:

-------------------------

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO
(Trưởng/Phó phòng TD & ĐT ký tên):
                                                               
                                                                                -------------------------------------------------- Ngày……...…tháng…......…..năm…………………

Ngày bắt đầu làm việc tại FTEL

-----------------------------

Vị trí:

--------------------------------------

Bộ phận:

------------------------

Phòng ban:

----------------------------

Loại hợp đồng ký đầu tiên:

--------------------------

Từ ngày:

-------------------------

Đến ngày:

---------------------

Cấp cán bộ:

-------------------

Lương chính:----------------------------

Lương thử việc: ----------------------
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 * Chủ tịch/TGĐ/Người được uỷ quyền tùy theo vị trí, level của CBNV (chi tiết xem quy trình 3.1-QT/NS/HDCV/FTEL)
 * GĐ phụ trách NS/CB phụ trách NS/Phó TGĐ chuyên trách/Kế toán trưởng cấp trên/GĐ Vùng/HĐNS FPT tùy theo vị trí, level của CBNV (chi tiết xem quy trình 3.1-
QT/NS/HDCV/FTEL)
 * Trưởng đơn vị/Trưởng bộ phận có nhu cầu tùy theo vị trí, level của CBNV (chi tiết xem quy trình 3.1-QT/NS/HDCV/FTEL
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