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V.L.C Chất lượng chuyên nghiệp - Giải pháp tối ưu 

 

 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN V.L.C 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VLC 

CÔNG TY LUẬT TNHH-V.L.C 

ĐT: (028) 3833 5895   -   Web: vlcvn.com 

  

 

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN 
 Mã số: ________         

  

 

CHI TIẾT CÁ NHÂN Ngày nộp đơn: ____________________ 
  

Cách thức nộp đơn : 

 Ứng viên độc lập         Do nhân viên công ty giới thiệu: ………………………………… 

 Các trung tâm giới thiệu việc làm            Qua báo chí              Khác: ………………………… 
            

 

Họ tên: Ngày sinh:  Nơi sinh: 

 

Số CMND:                         Cấp ngày:             Tại: CA   
 

Quốc tịch: 

Giới tính: Tình trạng hôn nhân:  Số con:  

Gia đình có nguồn gốc là:        Người Nam           Người Bắc           Người Trung  

Địa chỉ thường trú:  

 

 

Tel.:  

Mobile :  

Địa chỉ liên hệ: 

 

 

Fax: 

Email: 

Vị trí mong muốn: 

 

Lương hiện tại: 

 

Lương mong muốn: 

 

Các quyền lợi khác, nếu có: 

 

 

Thời gian sớm nhất có thể 

vào làm: …………………. 

 
 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 
 

 

Cao học/ĐH/CĐ/TC (ngành học) 
 

Đơn vị cấp 
 

Năm 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN QUAN TRỌNG 
 

  

Tên khóa học 
 

 

 Đơn vị tổ chức 
  

TG học 
  

Năm 
  

Văn bằng 

     

     

V.L.C - NHAÂN TAØI TOÛA SAÙNG ! 

 

 

Ảnh 
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QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (theo thứ tự thời gian ngược, hiện tại đặt trên) 
 

Công ty 
Từ tháng/năm  

đến tháng/năm 

Tên và chức vụ  

của cấp trên trực tiếp 

1.  

 

  

 

Chức danh: ………………………………………………… 

Nhiệm vụ chính: …………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

 

Lương khởi điểm:  .......................... …. 

Lương cuối cùng:  ........................... …. 

Lý do nghỉ: ………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

………………………………………. 

2. 

 

  

 

Chức danh: ………………………………………………… 

Nhiệm vụ chính: …………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

 

Lương khởi điểm:  .......................... …. 

Lương cuối cùng:  ........................... …. 

Lý do nghỉ: ………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

………………………………………. 

3. 

 

  

 

Chức danh: ………………………………………………… 

Nhiệm vụ chính: …………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

 

Lương khởi điểm:  .......................... …. 

Lương cuối cùng:  ........................... …. 

Lý do nghỉ: ………………………….. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 
KHẢ NĂNG VỀ NGOẠI NGỮ 

 

Ngoại ngữ 

 

Chứng chỉ / văn bằng 

 

Viết 

 

Đọc 

  

Nói 

Anh     

Hoa     

Khác:     
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KHẢ NĂNG VỀ TIN HỌC 
 

Chuyên môn 
 

Chứng chỉ / văn bằng 
 

Thời gian thực tế sử dụng 

Word   

Excel   

Access   

Phần mềm kế toán (kể chi tiết các phần mềm đã sử dụng): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

CÁ TÍNH – KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT 
Điểm mạnh: 

 

1 ………………………………………………… 

 

2 ………………………………………………… 

 

3 ………………………………………………… 

 

Điểm yếu: 

 

1 ………………………………………………… 

 

2 ………………………………………………… 

 

3 ………………………………………………… 

 
 

HÃY CHO BIẾT CẢM NGHĨ CỦA ANH/CHỊ VỀ NHỮNG YÊU CẦU SAU: 

-  Áp lực công việc cao và luôn bận rộn:             Thích                 Không thích                    Xem lại  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

-  Sẵn sàng làm việc ngoài giờ (kể cả Chủ nhật) khi công ty yêu cầu:                Có                     Không 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

-  Trực tiếp làm việc với cơ quan Nhà Nước để xử lý các công việc liên quan về pháp luật, thuế, kế 

toán…  

  ....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 

SỨC KHOẺ:  

Anh/Chị có dị tật hay bệnh mãn tính gì không? (Nếu có hãy nêu chi tiết):  ...............................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

Anh/Chị  hãy tự đánh giá sức khoẻ của bản thân:  ......................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  
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THAM KHẢO ( Tôi đồng ý cho V.L.C được liên hệ với những người nêu trên và công ty CŨ của 

tôi để xác minh các chi tiết tôi đã khai ) 

Xin điền đầy đủ các thông tin trong bảng sau 
 

 

Người liên hệ 
 

Chức vụ 
 

Tên và địa chỉ công ty cũ 
 

Điện thoại 

    

    

    

 

  

Vì sao anh/chị thích làm việc tại công ty V.L.C:  .......................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................................  

Tôi xác nhận đã cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác trong bản sơ yếu lý lịch này 

 

 

Chữ ký của ứng viên ______________________________  Ngày ________________________ 

 

Ghi chú: 
 Vui lòng copy toàn bộ các văn bằng đính kèm, giấy xác nhận của cơ quan cũ, lý lịch có 

xác nhận của địa phương đính kèm (nếu có). 

 Nếu không cung cấp đủ thông tin theo mẫu này, anh/chị có thể sẽ không được xem xét 

tuyển dụng. 

 V.L.C sẽ không trả lại hồ sơ nếu ứng viên không đạt yêu cầu. 

 
 

 

 

 


