
 

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ  

CÔNG TY CỔ PHẦN  PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG 

Địa chỉ: Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 

ĐT: 056-3848488  Fax: 056-3848588 

 

THÔNG TIN ỨNG VIÊN 

(YÊU CẦU ỨNG VIÊN ĐIỀN ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN) 

 

 

Vị trí dự tuyển: …………… 
Mức lương mong muốn: ………………… 

Ngày có thể nhận việc: ………………… 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: …………………………………………………………Giới tính:    Nam    Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  .............................  Nơi sinh: ................................  Quốc tịch:  ...........................  

Nguyên quán:  ..........................................  Dân tộc: ..................................  Tôn giáo:  .............................  

Số CMND:  ..............................................  Ngày cấp:  .............................. . Nơi cấp:  ..............................  

Chiều cao:  ...............................................  Cân nặng: ...........  Tình trạng hôn nhân: ................................  

Địa chỉ thường trú: ...................................................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................................................  

Điện thoại: ..............................................   Email:  ..................................................................................  

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

Chuyên ngành 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Bằng 

cấp 
Chuyên ngành Tên trường đào tạo 

Loại hình 

đào tạo 

      

      

Các khoá đào tạo khác (không kể trình độ ngoại ngữ và tin học) 

Thời gian 
Bằng 

cấp 
Chuyên ngành Tên trường/tổ chức đào tạo 

    

    

    

 

Ảnh 3x4 

(Mới nhất) 

 



Ngoại ngữ 

Bằng cấp/Điểm Nới cấp Ngày cấp 

   

   

Tin học 

Bằng cấp/Chứng chỉ Nới cấp Ngày cấp 

   

   

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM: 

 

Thời gian 

công tác 

từ 

tháng/năm 

 

 

 

đến 

tháng/năm 

 

 

Tên đơn vị:  ......................................................  Lĩnh vực kinh doanh:  ................................    

Địa chỉ:  .................................................................................................................................  

Chức vụ sau cùng:  ................................................................................................................  

Mô tả công việc:  ...................................................................................................................  

 

 

Mức lương sau cùng:  ............................................................................................................  

Lý do nghỉ việc:  ....................................................................................................................  

Họ và tên người có thể tham khảo thông tin:  .......................................................................  

Chức vụ:  ...............................................................................................................................  

Điện thoại liên lạc:  ...............................................................................................................  

 

Thời gian 

công tác 

từ 

tháng/năm 

 

 

 

đến 

tháng/năm 

 

Tên đơn vị:  ......................................................  Lĩnh vực kinh doanh:  ................................     

Địa chỉ:  .................................................................................................................................  

Chức vụ sau cùng:  ................................................................................................................  

Mô tả công việc:  ...................................................................................................................  

  

 

Mức lương sau cùng:  ............................................................................................................  

Lý do nghỉ việc:  ....................................................................................................................  

Họ và tên người có thể tham khảo thông tin:  .......................................................................  

Chức vụ:  ...............................................................................................................................  

Điện thoại liên lạc:  ...............................................................................................................  



THÀNH PHẦN QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố mẹ đẻ, Vợ chồng, con cái, anh chị em ruột) 

Quan hệ Họ và tên Năm 

sinh 

Nghề nghiệp nơi công tác 

    

    

    

    

THÔNG TIN BỔ SUNG 

Động cơ hay lý do thúc đẩy bạn muốn làm việc tại PVFCCo Central ? 

  

  

Bạn mô tả nhân cách của mình ra sao? 

  

Bạn đã là Đảng viên hay học lớp bồi dưỡng chính trị nào chưa? 

  

Nơi làm việc bạn mong muốn:  ………………………………… 

Bạn đồng ý việc thay đổi nơi làm việc tại:  

                                 Các tỉnh Miền Trung                Các tỉnh Tây Nguyên            

Lý do không đồng ý:  ...............................................................................................................................  

  

Mục tiêu dài hạn của bạn trong cuộc sống là gì? 

  

 

Bạn vui lòng cho biết tên người quen hiện đang công tác tại PVFCCo hoặc các đơn vị 

khác trong ngành dầu khí (nếu có)? 

Quan hệ Họ và tên Năm 

sinh 

Nghề nghiệp và đơn vị công tác 

    

    

    

Bạn biết được thông tin tuyển dụng của Đạm Phú Mỹ Miền Trung từ đâu ? 

  Báo     Đài  Người quen    Nguồn khác:  .....................  

     Các trang web tuyển dụng khác:  ........................................................................................................  

     Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên là chính xác và chấp nhận việc điều tra, 

thẩm vấn đối với những thông tin cá nhân của mình. 

                 _______,Ngày         tháng        năm 2016       

Ứng viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) 


