
THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Thông tin đợt tuyển:  Mã đợt tuyển:  

Vị trí ứng tuyển:  Mã Tuyển dụng:  

Nguyện vọng hai:  Mã Tuyển dụng:  

Mức lương đề nghị:  Ngày có thể tiếp nhận được công việc:  

1. Hồ sơ cá nhân

Họ và tên

Ngày sinh(dd/MM/yyyy) Giới tính

Chiều cao (cm) Cân nặng

Số CMND

Ngày cấp Nơi cấp

Tình trạng hôn nhân

Nơi sinh

Tình trạng sức khỏe

Địa chỉ thường trú

Thông tin liên lạc

Điện thoại cố định Điện thoại di động

Email Trang cá nhân(facebook,..)

Người liên hệ khi cần Mối quan hệ

Điện thoại di động Điện thoại cố định

2. Anh (chị) biết thông tin tuyển dụng qua

Kênh tuyển dụng

3. Thông tin gia đình

Họ tên Mối quan hệ Ngày sinh(dd/MM/yyyy) Nghề nghiệp Nơi công tác

     

     

 

■ Nhập đầy đủ các thông tin trong các ô text hiển thị trên File thông tin (nếu có)
■ Những thông tin ứng viên tự khai và cam kết với thông tin khai và chịu trách nhiệm với thông tin trên bản cv này
■ Đây là mẫu thu thập thông tin ứng viên tự động, Sau khi điền đủ thông tin, Yêu cầu Ứng viên nhấn nút nộp CV ở cuối mẫu thông tin. Ứng viên vẫn có thể 
lưu thông tin và in như file điền văn bản thông thường.
■ Ứng viên sử dụng phần mềm  đọc file PDF (Adobe Acrobat , Foxit Reader, ...) để mở file, điền và gửi thông tin



4. Tự nhận xét bản thân

Tính cách Sở thích

  

Điểm mạnh Điểm yếu

  

5. Quá trình đào tạo

Thời gian(dd/MM/yyyy)

Quốc gia đào tạo Trường đào tạo Loại hình đào tạo
Trình độ chuyên

môn
Chuyên ngành Hạng tốt nghiệp ĐTB

Từ Đến

6. Kỹ năng và phẩm chất đặc biệt

Ngoại ngữ Loại chứng chỉ Điểm Nơi cấp Ngày cấp (dd/mm/yyyy) Ngày hết hạn (dd/mm/yyyy)

      

      

Tin học Loại chứng chỉ Điểm Nơi cấp Ngày cấp (dd/mm/yyyy) Ngày hết hạn (dd/mm/yyyy)

      

      

Kỹ năng thành tích nổi bật và hoạt động Đảng, Đoàn khác



9. Kỹ năng tin học7. Quá trình công tác

Số năm kinh nghiệm Ngân hàng ở vị trí liên quan (năm) Số năm kinh nghiệm khác (năm)

Cụ thể

Thời gian

Tên công ty Địa chỉ Vị trí công việc Mức lương Lý do nghỉ việc

Từ Đến

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể

Thời gian

Tên công ty Địa chỉ Vị trí công việc Mức lương Lý do nghỉ việc

Từ Đến

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể

Thời gian

Tên công ty Địa chỉ Vị trí công việc Mức lương Lý do nghỉ việc

Từ Đến

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể

Thời gian

Tên công ty Địa chỉ Vị trí công việc Mức lương Lý do nghỉ việc

Từ Đến

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể

8. Người tham chiếu

Họ tên Đơn vị công tác Chức danh Nghề nghiệp Địa chỉ SĐT Email Mối quan hệ

        

Họ tên Đơn vị công tác Chức danh Nghề nghiệp Địa chỉ SĐT Email Mối quan hệ

        

Họ tên Đơn vị công tác Chức danh Nghề nghiệp Địa chỉ SĐT Email Mối quan hệ

        



9. Người giới thiệu

Họ tên Đơn vị công tác Chức danh Nghề nghiệp Địa chỉ SĐT Email Mối quan hệ

      

Họ tên Đơn vị công tác Chức danh Nghề nghiệp Địa chỉ SĐT Email Mối quan hệ

     

Họ tên Đơn vị công tác Chức danh Nghề nghiệp Địa chỉ SĐT Email Mối quan hệ

     

10. Các thông tin khác

10. 1. Anh/Chị có quen biết ai làm việc tại NHXD (CB) không?

Chọn

Tên người quen biết Vị trí Đơn vị Mối quan hệ

10.2. Anh/Chị đã từng dự tuyển tại NHXD (CB) chưa?

Chọn

Vị trí Mức lương Thời gian
Tại sao anh/chị không tiếp nhận công việc

vào lúc đó

10.3. Anh/Chị trước đó đã làm việc tại NHXD (CB) chưa?

Chọn

Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Vị trí Mức lương
Lý do nghỉ việc/ muốn chuyển

công tác

  

10.4. Anh/ Chị có thể đi công tác xa không?

Chọn

10.5.Anh/Chị có thể làm việc tại các địa bàn/ Khu vực nào trong  hệ thống NHXD (CB)

Lựa chọn 1 Lựa chọn 2 Lựa chọn 3

11. Tại sao Anh/Chị muốn làm việc tại NHXD

12. Anh/chị từng được khen thưởng hoặc bị kỷ luật chưa? Anh/chị vui lòng chia sẻ chi tiết về thông tin khen thưởng/kỷ luật(nếu có)

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và đầy đủ. Tôi đồng ý để Ngân hàng thẩm tra những điều mà tôi đã khai. Tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm nếu những thông tin trên sai lệch.

Tôi cam kết không kiện nơi mình từng làm việc, học tập và những cá nhân/tổ chức cung cấp thông tin cho ngân hàng trong quá trình xác minh thông tin.

Ký tên: 

Nếu bạn đã điền đủ thông tin yêu cầu nhấn nút này để xác nhận
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