NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q.3, TPHCM

Dán ảnh
3x4

BẢN THÔNG TIN SINH VIÊN
Chức danh dự tuyển:
Nơi muốn thực tập (tỉnh/thành phố):

THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Điện thoại liên lạc:

Họ tên:

Email:
Link facebook:

Ngày sinh:
Giới tính:

Chiều cao:

Số CMND:

Cân nặng:

Ngày cấp:

Nam/Nữ

Nơi sinh:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Tính cách

Điểm mạnh – Điểm yếu

Năng khiếu – Sở thích

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP: (Ngắn hoặc dài hạn)
Thời gian

Trường/Đơn vị đào tạo

Chuyên ngành

Xếp loại

KỸ NĂNG: (Ghi rõ trình độ/Chứng chỉ)
Ngoại ngữ

Anh văn:

Hoa văn:

Khác:

Tin học
Kỹ năng khác

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA (PHONG TRÀO hoặc CÔNG VIỆC đã tham gia)
Thời gian

THÔNG TIN BỔ SUNG:

Hoạt động phong trào

Trách nhiệm/ Vai trò

Thành tích

1. Bạn có thể trở về quê nhà để tham gia thực tập tại các điểm giao dịch
Trả lời:

Có/không

của Sacombank hay không?

Nếu Có (ghi rõ quận/huyện) :

2. Hãy mô tả môi trường làm việc lý tưởng đối với bạn?

3. Kế hoạch phát triển sự nghiệp của bạn sau khi ra trường?

4. Nếu được tuyển dụng sau khi thực tập, bạn có mong muốn trở về quê nhà để làm việc hay không?
Trả lời:

Có/không

Nếu Có (ghi rõ quận/huyện) :

Tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trên đây hoàn toàn đúng sự thật và đồng ý để Sacombank kiểm tra những thông tin trên.
……………….,ngày………/………/…….

(Sinh viên ký ghi rõ họ tên)

Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian điền các thông tin trên và hy vọng bạn sẽ là một thành viên mới của đại gia đình Sacombank.
Để cập nhật thông tin trong quá trình ứng tuyển, sinh viên vui lòng ghé thăm website của chúng tôi
thường xuyên tại www.sacombank.com.vn (Mục Tuyển dụng).

