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NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 

ASIA COMMERCIAL BANK (ACB) 
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM 

  acbhr@acb.com.vn 

 

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN 
 

Chức danh dự tuyển:         1 ………………………………… 2 ………………………….. 3 ………………………….. 

Nơi làm việc mong muốn: 1………………………………… 2…………………………… 3………………………….. 

Loại hình dự tuyển:  Toàn thời gian                      Cộng tác viên           Thu nhập mong muốn: 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:    

 

Điện thoại: Email: 

Ngày sinh:……………….                     

Nơi sinh:…………………        

Giới tính:   Chiều cao:…………… 

Cân nặng:……………. 

Số CMND:                    

Nơi cấp:…………Ngày cấp:………… 

Địa chỉ hộ khẩu: 

Địa chỉ liên lạc: 

Sở thích cá nhân: 

Kế hoạch phát triển nghề nghiệp trong vòng 03 năm tới? 

 

Anh/Chị biết được nhu cầu tuyển dụng của ACB thông qua:       

 Trang web ACB      Bạn bè giới thiệu      Quảng cáo tuyển dụng trên báo 

 Trang web việc làm (xin ghi rõ):……………………………………………. 

Anh/Chị đã từng tham dự thi tuyển/phỏng vấn tại ACB?  Có, vào thời gian:………… Chức danh …………………. 

  Không      

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Năm 

bắt 

đầu 

Năm  

kết 

thúc 

Tên trường  

(ghi rõ nước nếu học ở nước ngoài) 
Chuyên ngành 

Loại hình đào tạo 

(chính quy, tại chức, 

chuyên tu,...) 

Xếp loại/ 

Hạng 

Cao đẳng và dưới cao đẳng  

      

      

Đại học và trên đại học  

      

      

Các khóa đào tạo khác (Nếu là bằng IELTS, TOEFL hoặc TOEIC, vui lòng cho biết số điểm) 

Thời gian Tên khóa học/ Chứng chỉ Trường đào tạo/ Nơi cấp 

   

   

   

   

 

Ảnh 3x4  



                                                                                                                                                

Xin cám ơn Anh/Chị đã dành thời gian hoàn thành mẫu này, đây là một bước quan trọng trong quy trình tuyển dụng. Các thông tin cung cấp dưới đây sẽ được bảo 
mật và chỉ sử dụng cho mục đích tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng Á Châu và các công ty trực thuộc Ngân hàng Á Châu.  
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KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Công việc hiện tại kể trước) 

Từ: 

Đến: 

Công ty: Chức vụ: 

 

Cấp trên trực tiếp:  

ĐT liên lạc:                                Email: 

Thu nhập khởi điểm: 

 

Các trách nhiệm và thành tích đã đạt được: 

 

 

 

Thu nhập cuối cùng/hiện tại: 

 

Lý do nghỉ việc: 

Anh/Chị có đồng ý ACB liên hệ công ty này để xác minh lý lịch:  Đồng ý                    Không đồng ý 

Từ: 

Đến: 

Công ty: Chức vụ: 

 

Cấp trên trực tiếp:  

ĐT liên lạc:                                Email: 

Thu nhập khởi điểm: 

 

Các trách nhiệm và thành tích đã đạt được: 

 

 

 

Thu nhập cuối cùng/hiện tại: 

 

Lý do nghỉ việc: 

 

Anh/Chị có đồng ý ACB liên hệ công ty này để xác minh lý lịch:  Đồng ý                    Không đồng ý 

Từ: 

Đến: 

Công ty: Chức vụ: 

 

Cấp trên trực tiếp:  

ĐT liên lạc:                                Email: 

Thu nhập khởi điểm: 

 

Các trách nhiệm và thành tích đã đạt được: 

 

 

 

Thu nhập cuối cùng/hiện tại: 

 

Lý do nghỉ việc: 

Anh/Chị có đồng ý ACB liên hệ công ty này để xác minh lý lịch:  Đồng ý                    Không đồng ý 

THÔNG TIN GIA ĐÌNH 

Quan hệ Họ và tên Đơn vị công tác 

   

   

   

THÔNG TIN THAM KHẢO 

Anh/Chị có đang là khách hàng của ACB?   Có              Không 

Anh/Chị có người quen đang làm việc tại ACB?  Có              Không 

Nếu có, vui lòng cho biết tên, đơn vị và mối quan hệ:  

Bạn bè, người thân của Anh/Chị hiện đang làm việc cho các tổ chức tài chính tín dụng khác?  

Họ và tên: 

Nơi công tác: 

Chức danh: 

Điện thoại:    Email: 

Mối quan hệ: 

Họ và tên: 

Nơi công tác: 

Chức danh: 

Điện thoại:    Email: 

Mối quan hệ: 

Hai người tham khảo (không phải người thân) biết rõ về bản thân, quá trình học tập/ làm việc của Anh/Chị. 

Họ và tên: 

Nơi công tác: 

Điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: 

Nơi công tác: 

Điện thoại: 

Email: 

Tôi cam đoan những thông tin trên là đầy đủ và đúng sự thật và chịu trách nhiệm về các thông tin trên.  

Ứng viên (ký và ghi rõ họ tên) _______________________________________________ Ngày 




