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Tên đơn vị: ...................................................... Lĩnh vực kinh doanh: ................................
Địa chỉ: .................................................................................................................................
Chức vụ sau cùng: ................................................................................................................
Mô tả công việc: ...................................................................................................................
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tháng/năm

Mức lương sau cùng: ............................................................................................................
Lý do nghỉ việc: ....................................................................................................................
Họ và tên người có thể tham khảo thông tin: .......................................................................
Chức vụ: ...............................................................................................................................
Điện thoại liên lạc: ...............................................................................................................
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Địa chỉ: .................................................................................................................................
Chức vụ sau cùng: ................................................................................................................
Mô tả công việc: ...................................................................................................................
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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)
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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: .....................
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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.
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