HỒ SƠ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
TẠI CHI NHÁNH SAFI HÀ NỘI
Yêu cầu về hồ sơ:
- Khi dự tuyển: Cung cấp 01 bộ hồ sơ dự tuyển. Hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển cho ứng viên
không trúng tuyển trong vòng 03 ngày từ khi nhận thông báo; sau 03 ngày, hồ sơ sẽ bị hủy.
- Sau khi trúng tuyển: Cung cấp thêm 01 bộ chính thức.
- Hồ sơ lập đúng theo như yêu cầu. Các bản sao phải rõ chi tiết.
Bộ hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
- Theo mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động FMWIPER0101
2. Đơn đề nghị tuyển dụng
- Viết tay, 01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh.
- Dán 01 ảnh 4x6 mới chụp trong thời gian 6 tháng trở lại; tại góc trên, bên phải của
bản tiếng Việt.
- Trong đơn, cần có những nội dung:
(1) Lý do đăng tuyển và việc xác định vị trí đăng tuyển;
(2) Mô tả quá trình học tập, công tác và kinh nghiệm đã có;
(3) Mô tả khả năng đáp ứng của mình đối với các yêu cầu;
(4) Các sở trường và nguyện vọng cá nhân;
(5) Người ở cơ quan mình làm việc gần đây nhất hoặc đang làm việc để có thể
tham khảo thông tin về mình. Ghi rõ tên, vị trí công tác, số điện thoại liên lạc.
3. Bộ hồ sơ cơ bản
- 01 bộ.
- Bộ dành cho dự tuyển chưa cần Sổ Lao động và Sổ Bảo hiểm xã hội.
Bộ hồ sơ cơ bản, gồm:
1. Sơ yếu lý lịch tự thuật
- Theo mẫu in sẵn; khai đầy đủ các chi tiết.
(Mẫu Sơ yếu lý lịch ban hành kèm theo Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH
ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
- Có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý trong thời gian 6 tháng
trở lại.
2. Sổ Hộ khẩu
- Bản sao công chứng.
3. Giấy khai sinh
- Bản sao từ sổ gốc hoặc công chứng.
4. Giấy CMND
- Bản sao photocopy hai mặt trên một trang A4.
5. Bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ
- Các văn bằng xác nhận trình độ học vấn.
- Bản sao công chứng.
6. Chứng chỉ kỹ năng
- Các chứng chỉ xác nhận được đào tạo kỹ năng tin học văn phòng, ngoại ngữ Anh và các
kỹ năng khác liên quan, hỗ trợ cho công việc.
- Bản sao công chứng.
7. Giấy khám sức khỏe
- Theo mẫu in sẵn.
- Chứng nhận của cơ sở y tế trong thời gian 6 tháng trở lại. Cơ sở y tế phải từ cấp quận,
huyện trở lên.
8. Sổ Lao động
- Bản gốc (nếu đã có).
9. Sổ Bảo hiểm xã hội
- Bản gốc (nếu đã có).

