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 Vietnam 
 
14-16 Ham Long 
Hanoi, Vietnam 
 
Tel. 84.4. 39439920 
Fax 84.4. 39439921 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT 

ĐƠN XIN VIỆC 
 

POSITION APPLIED FOR: 

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: 

 

 

LOCATION:      

NƠI LÀM VIỆC: 

 

… 

PERSONAL INFORMATION: 

THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

 

First name:  

Tên: 

… 

Family name: 

Họ: 

… 

Date of birth: 

Ngày sinh: 

… 

Sex: 

Giới tính: 

… 

Nationality/Ethnic Group 

Quốc tịch:      

… 

Address: 

Địa chỉ 

… 

Telephone Number(s): 

Số điện thoại liên hệ:  

… 

Email: 

Thư điện tử: 

… 

ID or Passport No.: 

Số CMTND/hộ chiếu 

… Issued by: … On … 
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Marital status: 

Tình trạng hôn nhân: … 

Religion: 

Tôn giáo 

… 

Date available: 

Ngày bắt đầu làm việc: 

… 

 

EDUCATION - TRÌNH ĐỘ 

Name & Place of 

University/Institution 

Tên và nơi học tập 

 

Degree or 

Certificate 

Bằng cấp 

Field of Study 

Chuyên ngành 

From date to 

date 

Từ …. đến  

1. … … … … 

2. … … … … 

3. … … … … 

 

 

EMPLOYMENT RECORD - QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Company/ 

Address 

Tên công ty 

/ địa chỉ 

Tel/Email 

Address 

Số điện thoại/ 

Email/ Địa chỉ 

From 

date 

to date 

Từ …. 

đến …. 

Salary 

Mức 

lương 

Job Title 

Chức 

danh 

Duties 

Nhiệm vụ 

Reason for 

leaving 

Lý do thôi 

việc 

1. … … … … … … … 

2. … … … … … … … 

3. … … … … … … … 

4. … … … … … … … 

5. … … … … … … … 

 

Employment Information (Please answer these below questions):  

Thông tin công việc (Vui lòng trả lời những câu hỏi ở dưới đây): 

1. How are your educational and professional experiences relevant to this particular position? 

Kinh nghiệm làm việc vàchuyên ngành được đào tạo của bạn liên quan như thế nào đến vị trí này? 

… 

… 
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… 

2. Can you describe any leadership responsibility you have had? 

Bạn có thể mô tả trách nhiệm chính mà bạn từng đảm nhận? 

… 

… 

… 

3. Do you have any experience working in a team? 

Bạn có kinh nghiệm làm việc theo nhóm không? 

… 

… 

… 

4. Can you describe a time when you initiated change? 

Hãy cho ví dụ thực tế về việc bạn đã chủ động tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống hoặc công việc của 

mình? 

… 

… 

5. Why are you applying for this position in particular and for working with World Vision in general? 

Tại sao bạn nộp hồ sơ xin làm việc tại World Vision? 

… 

… 

…  

6. Have you ever made application to World Vision before? If yes, when, where and what position?  

Bạn đã từng  bao giờ nộp đơn xin làm việc cho World Vision hay chưa? Nếu có, khi nào, ở đâu và vị 

trí đăng tuyển đó là gì? 

 

… 

… 

… 

 

World Vision is a Christian organization committed to following the example of Jesus Christ in serving 

the poor. Our core values are: We value people, we are committed to the poor, we are stewards, we are 

partners, and we are responsive. 

World Vision là một tổ chức Cơ đốc giáo cam kết phục vụ người nghèo. Giá trị cốt lõi của tổ chức là:  

Ch ng ta  u  trọng con người  Ch ng ta t n tụy với người nghèo  Ch ng ta c  trách nhiệm với ngu n l c 

đư c giao ph   Ch ng ta là đối tác bình đ ng  Ch ng ta luôn s n sàng tr  gi p 
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7. Explain five values that you consider to be most important in your life and work? 

Hãy đưa ra 5 giá trị mà bạn cho là quan trọng nhất đối với cuộc sống và công việc của mình? 

 … 

 … 

 ...   

 … 

 ... 

8. World Vision is a child-focused organization. Please tell us how can children influence the way we 

live and act? 

World Vision là một tổ chức bảo trợ trẻ em. Hãy cho biết trẻ em có ảnh hưởng thế nào với cách chúng 

ta sống và hành động? 

… 

 

REFEREES: (Please list 3 persons who are intimately acquainted with your character and work. They 

should not include relatives) 

NGƯỜI CHỨNG THỰC : ( Hãy liệt kê 3 người không có quan hệ họ hàng của bạn nhưng  hiểu biết về 

bạn và công việc của bạn) 

Name 

Tên 

Occupation/ Profession 

Nghề nghiệp/ chuyên 

môn 

Address/ Email 

& Tel No 

Địa chỉ/ Email / Số điện 

thoại 

Relationship & 

Years known 

Số năm quen biết 

1. … … … … 

2. … … … … 

3. … … … … 
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We will only approach if short listed and with your approval - Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ nếu bạn lọt vào 

danh sách lựa chọn cuối cùng và được sự chấp thuận của bạn) 

 

General Information: How do you know the recruitment information of this particular position? 

Thông tin chung: Làm thế nào bạn biết thông tin tuyển dụng vị trí này? 

 

 Vietnamworks.com 

  

 HR Vietnam/ Kiemviec.com 

  

 Vietnam News 

  

 Other (please specify) 

Ngu n khác (đề nghị ghi cụ thể):: … 

 

I certify that all the statements in this form and other information provided by me in applying for this 

position are true and correct. I understand that any falsification or willful omission shall be sufficient 

cause for dismissal or refusal of employment. 

Tôi cam đoan rằng tất cả thông tin trong mẫu này và các thông tin khác đã đư c tôi cung cấp để d  tuyển 

vào vị trí này hoàn toàn là s  th t. Tôi hiểu rằng những thông tin không đ ng hoặc không đủ sẽ là nguyên 

nhân cho việc không chấp thu n hoặc từ chối công việc. 

 

 

Signature of applicant                                                                 Date: 

Chữ k  của người xin tuyển dụng _____________________      Ngày:_________ 

 

 

 

 

  


