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BẢN DỮ LIỆU ỨNG VIÊN 
(APPLICANT’S PROFILE SHEET) 

         Ngày (Date) ____/____/____ 

I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION): 

Họ và tên (Full-name):  Vị trí ứng tuyển (Applying Position): 

 

Ngày sinh (Date of Birth):  

  

 _____/_____/______ 

 

Địa chỉ (Permanent address): 

 

___________________________________________ Nơi sinh (Place of Birth): 

 

Quốc tịch (Nationality): 

 

Di động:  

 

Email:    

Số CCCD (ID card No.) 

 

Ngày cấp (Date of Issue) 

 

Ngày hết hạn (Expired date) 

 

 

 

 

Nơi cấp (Place of Issue) 

 

Bạn đã từng làm việc tại LG Display Việt Nam Hải Phòng chưa?  (Have you ever worked in LGDVH?)     Đã từng/Yes          Chưa/ No     

Thông tin liên hệ người thân trong trường hợp chúng tôi không thể liên hệ được với bạn (Contact information in case LG Display can’t contact with you) 

Tên (Name):……………………………………………Di dộng (Mobile phone):………………………………..............Quan hệ(Relationship):……………………... 

Tổng mức lương mong đợi  (Expected Gross Salary)________________________________ VNĐ 

Bạn có thể làm việc theo ca 12 tiếng (ca ngày và ca đêm) không?   Có (Yes)                             Không (No)   

(Can you work in 12 hours (night shift and day shift)?)  

 Bạn có sẵn sàng đi công tác hoặc làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày Lễ, ngày Tết,… không?     Có (Yes)                           Không (No)  

(Can you go on business trip or work overtime at weekends, public holidays, Tet holidays…?) 

Bạn có phải mất chi phí nào khi tham gia tuyển dụng tại LG Display không?      Có (Yes)                           Không (No)  

(Do you have to pay any fees when applying to LG Display?) 

Nếu có, vui lòng ghi rõ các thông tin về người nhận phí (if yes, kindly clarify the relevant information). 

Tên (Name): …………………………………………………….……  Số điện thoại (Phone No.):………………..……………… 

Bạn biết thông tin tuyển dụng của công ty qua đâu? 

Facebook      Website Băng rôn, tờ rơi        Hội chợ việc làm  Giới thiệu     Khác:…………. 
 

Bạn có anh, chị, em, họ hàng, người thân đang làm việc tại LGDVH không ?       Có (Yes)                           Không (No)  

(Do you have any relatives working in LG Display?) 

Nếu có, vui lòng ghi rõ các thông tin về người thân (if yes, kindly clarify the relatives information). 

Tên (Name):………………………………… …Chức vụ (Position): …………………………Bộ phận(Part):…………………………………………….... 

Quan hệ với ứng viên (anh/chị/em ruột, vợ/chồng, bố/mẹ, con, cô/dì/chú/bác):…………………………………………………………………………….... 

II/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (EDUCATION BACKGROUND): 

Bằng cấp 

(Degrees) 

Tên trường 

(Name of school) 

Địa điểm 

(Location) 

Chuyên ngành 

(Major) 

Điểm tổng 

kết(GPA ) 

Năm tốt nghiệp 

(Graduated Year) 

Ghi chú 

(Remark) 

Cao đẳng (College)       

Đại học 

(University) 
      

Thạc sĩ 

(Master) 
      

Trình độ Ngoại ngữ 

(Foreign Languages) 
C2 

(>8.0 IELTS) 

C1 

(6.5-7.5 IELTS) 

B2 

(5.0-6.5 IELTS) 

B1 

(4.0-5.0 IELTS) 

A1-A2 

(<4.0 IELTS) 
 

Tiếng Anh (English)       

Chứng chỉ 

(Certificate) 
TOPIK 6 TOPIK 5 TOPIK 4 TOPIK 3 TOPIK 2 TOPIK 1 

Tiếng Hàn (Korean)       

Khác (Others):……       



 
 

Email: tuyendung@lgdisplay.com  
 

III/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 1 (WORKING EXPERIENCES 1): 

Tên Công ty(Company’s name)  

Địa chỉ (Address) 
 

 

Thời gian làm việc (tháng/năm) 

(Period of Work month/year) 

Từ (From): 

 đến (to): 

Vị trí (Position)  Lý do thôi việc(Termination Reason)  

Tóm tắt công việc 

(Job summary) 
 

NGƯỜI THAM KHẢO (Contact Reference):  

Tên và địa chỉ công ty 

(Company’s name and address) 

Tên người tham khảo 

(Reference Name) 

Chức vụ 

(Job title) 

Điện thoại 

(Phone number) 

       

III / KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 2 (WORKING EXPERIENCES 2): 

Tên Công ty(Company’s name)  

Địa chỉ (Address) 
 

 

Thời gian làm việc (tháng/năm) 

(Period of Work month/year) 

Từ (From): 

 đến (to): 

Vị trí (Position)  Lý do thôi việc(Termination Reason)  

Tóm tắt công việc 

(Job summary) 
 

NGƯỜI THAM KHẢO (Contact Reference): 

Tên và địa chỉ công ty 

(Company’s name and address) 

Tên người tham khảo 

  (Reference Name) 

Chức vụ 

(Job title) 

Điện thoại 

(Phone number) 

    

Tôi xin cam đoan rằng tôi không còn bất kỳ rằng buộc pháp lý nào với công ty trước đây tôi làm việc. Tôi cũng xin 

cam đoan các nội dung đã khai phía trên là đầy đủ và đúng sự thật. Nếu có bất kỳ thông tin nào sai sự thật, tôi xin 

hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm.  

I hereby declare that I don’t have any legal obligations with my previously companies. I also hereby certify that the 

above information is complete and true. If there is any information that is not true, I am totally responsible for my 

duty. 

  -------------------------------------- 

Chữ ký của ứng viên  

(Applicant’s Signature) 

                                                                                                                                                 Kí ghi rõ họ tên 


