Ký hiệu: BM-PNS-004

Lần sửa đổi: C

Ngày hiệu lực: 15/01/2017

PHIẾU DỰ TUYỂN
Vị trí dự tuyển:

Ảnh 4x6

Đơn vị:
Có thể đi làm sau:

Thông tin chung
Họ và tên:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

CMND/Hộ chiếu số:

Tình trạng hôn nhân:

Độc thân

Đã kết hôn

Địa chỉ liên lạc:

Giới tính:

Nam

Chiều cao:

Cân nặng:

Điện thoại:

Email:

Nữ

Lý do bạn muốn làm việc tại Searefico?

Mục tiêu công việc của bạn tại Searefico?
(Nêu rõ công việc/vị trí/chức vụ mong muốn, thời gian phấn đấu; kế hoạch/chương trình hành động để đạt được mục tiêu)

Trình độ học vấn (bằng cấp, chứng chỉ… theo thứ tự tính từ bậc PTTH)
Thời gian

Tên trường/ Tổ chức đào tạo

Ngành học

Văn bằng/ Loại hình
đào tạo

Xếp loại

Kỹ năng làm việc (Đánh dấu " " vào các ô tương ứng để tự đánh giá mức độ thông thạo)
Kỹ năng
Vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Ngoại ngữ (ghi rõ ngoại ngữ gì)
Phần mềm thiết kế (ghi rõ AutoCad hay Revit)
Phần mềm tính toán (ghi rõ phần mềm gì)
Công cụ lập kế hoạch (Microsoft Project)
Giao tiếp thuyết phục
Thương lượng đàm phán
Làm việc nhóm
Kỹ năng mềm khác (ghi rõ)
Năng khiếu khác (ghi rõ)

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Quan hệ gia đình (cha mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị/em ruột)
Họ và tên

Năm sinh

Mối quan hệ

Nghề nghiệp và nơi làm việc

Tính cách của bạn (hãy khoanh tròn 5 tính từ mô tả đúng nhất về bản thân mình)
Cởi mở

Hòa đồng

Thân thiện

Điềm tĩnh

Thận trọng

Kín đáo

Ít nói

Cứng nhắc

Lanh lợi

Hoạt bát

Linh hoạt

Hài hước

Năng nổ

Tích cực

Chủ động

Quyết đoán

Thật thà

Cẩn thận

Thẳng thắn

Trung thực

Tự tin

Tự chủ

Bảo thủ

Độc lập

Đa cảm

Mềm mỏng

Khéo léo

Khiêm tốn

Cầu tiến

Cầu thị

Đam mê

Sáng tạo

Siêng năng

Kiên trì

Khôn khéo

Thông minh

Nhiệt tình

Nóng nảy

Kinh nghiệm làm việc (chỉ nêu 03 công ty bạn đã làm việc theo thứ tự gần đây nhất trở về trước)
Tên Công ty:

Từ ngày:

Lĩnh vực hoạt động:

Số lượng nhân viên:

Họ tên cấp trên trực tiếp:

Chức vụ:

Vị trí công việc:

Mức lương:

Đến ngày:

Số điện thoại:

Mô tả công việc đã làm và kinh nghiệm có được:

Lý do thôi việc:
Tên Công ty:

Từ ngày:

Lĩnh vực hoạt động:

Số lượng nhân viên:

Họ tên cấp trên trực tiếp:

Chức vụ:

Vị trí công việc:

Mức lương:

Đến ngày:

Số điện thoại:

Mô tả công việc đã làm và kinh nghiệm có được:

Lý do thôi việc:
Tên Công ty:

Từ ngày:

Lĩnh vực hoạt động:

Số lượng nhân viên:

Họ tên cấp trên trực tiếp:

Chức vụ:

Vị trí công việc:

Mức lương:

Mô tả công việc đã làm và kinh nghiệm có được:

Lý do thôi việc:

Đến ngày:

Số điện thoại:

Thông tin khác
Bạn có thể làm việc ngoài giờ không?

Có

Bạn có thể làm việc tại:

Long An, Bình Dương, Đồng Nai

TP.HCM

Đôi khi

Không

Lý do:
Phú Quốc

Khác:

Lĩnh vực bạn thông thạo nhất?

Công việc bạn yêu thích nhất?

Hãy kể một thành tích của bạn ở trường/lớp/công ty cũ?

Thất bại nào giúp bạn thành công, vì sao?

Bạn tự hào nhất về bản thân điều gì?

Những sinh hoạt ưa thích lúc nhàn rỗi? Tại sao?

Bạn mong muốn một môi trường làm việc như thế nào?

Bạn có vấn đề gì về sức khỏe cần được hỗ trợ khi làm việc không? (nếu có vui lòng ghi rõ)

Cấp trên hoặc đồng nghiệp nhận xét về bạn như thế nào?
Điểm mạnh:

Điểm yếu:

Tại sao bạn là ứng viên phù hợp nhất cho vị trí này? Mức lương mong đợi của bạn?

Bạn có người bạn bè hay thân nhân làm việc ở Searefico hoặc công ty có ngành nghề tương tự hay không?
(Nếu có vui lòng cho biết họ tên, mối quan hệ, đơn vị công tác)

Bạn biết thông tin tuyển dụng của Searefico qua:
Quảng cáo

Bạn bè

Web Searefico

Fanpage Searefico

Khác:

Người giới thiệu (ghi rõ họ tên và đơn vị công tác) :
Bạn có thể góp ý gì cho hoạt động tuyển dụng của Searefico?

Cam kết của ứng viên:
Tôi đồng ý cho Phòng Nhân sự Công ty SEAREFICO xác minh lý lịch cá nhân và quá trình làm việc của tôi từ trước
đến nay. Tôi hiểu rõ và đồng ý rằng việc cung cấp thông tin không đúng sự thật có thể khiến tôi bị Công ty sa thải sau
khi đã nhận việc./.
Ngày/tháng/năm:

Chữ ký của ứng viên:

