申請透過直聘中心招募來臺勞工基本資料
THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN MỘ TRỰC TIẾP LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

1
2

3

照片
(Dán ảnh 4x6 nền
trắng)

姓名 Họ tên
生日 Ngày tháng năm
sinh
身 分 證 號 碼 Số

護照號碼

chứng minh nhân dân

4

Số hộ chiếu

/ thẻ căn cước
5

性別 Giới tính

□男 Nam
□女 Nữ

聯絡地址
6

電話
7

9

Số điện thoại nhà
riêng (hoặc người
thân)

8

E-mail

Số điện
thoại di
động
婚姻狀況

□未婚 Độc thân

10 Tình trạng □已婚 Đã lâp gia đình
□離婚 Ly hôn
hôn nhân
體重 Cân
12
nặng

Địa chỉ E-mail

11 身高 Chiều cao

13 學歷 Học lực

Địa chỉ liên
hệ
手機號碼

□高中 Tốt nghiệp THPT
□大學 Tốt nghiệp Đại Học
□其他 Khác

□精通 Giỏi
14 Năng lực ngoại ngữ □中等 Khá
外語能力(英文)

□略懂 Trung bình
□不懂 Kém

(tiếng anh)
外語能力(中文)

□精通 Giỏi
□略懂 Trung bình
□不懂 Kém
15 Năng lực ngoại ngữ □中等 Khá
(tiếng Trung)
□無 Không
□天主教 Thiên chúa giáo
□佛教 Phật giáo
□回教 Đạo hồi
16 宗教信仰 Tôn giáo
□基督教 Cơ đốc giáo
□其他 Khác
飲食(忌口)Ăn uống

□無 không

□魚 Cá
17 (món ăn kiêng kỵ)
□牛肉 Thịt bò
Được chọn nhiều mục
□豬肉 Thịt lợn

□羊肉 Thịt dê
□雞肉 Thịt gà
□海鮮 Hải sản
□其他 Khác

國內工作經驗
18 Kinh nghiệm làm
việc tại Việt Nam

起迄時間

職稱

Từ tháng năm đến tháng
năm

Nghề
nghiệp

公司名稱
Tên công ty, nơi đào tạo, làm việc
(Ghi rõ tên , địa chỉ trường , cơ
quan , công ty)

- 是否曾在台灣工作
Bạn đã từng đi làm việc
tại Đài Loan:
- 是否曾在他國工作
Bạn đã từng đi làm việc
19 Kinh nghiệm làm tại các quốc gia khác:
- 行業別 Ngành nghề:
việc tại nước ngoài
□ 海洋漁撈業 □營造業
□家庭幫傭
國外工作經驗

緊急聯絡人
20 Người liên hệ khi cần
thiết

21 Nguyện
việc

vọng

□有 Có:……年 năm

□無 Không

□有 Có:…… 年 năm

□製造業

□機構看護工

□家庭看護工

□Ngành đách bắt cá □ Công trường xây dựng □ Ngành sản xuất chế tạo
□ Viện dưỡng lão □ Khán hộ công gia đình □ Giúp việc gia đình
姓名 Họ tên người thân :
關係 Quan hê：□夫妻 Vợ chồng □父母 Bố mẹ □小孩 Con
□兄弟姊妹 Anh chị em □其他 Khác
電話 Điện thoại(1):
電話 Điện thoại (2):
工作時間 Thời

工作意願

□無 Không

gian làm việc:
làm
加班意願 Nguyện
vọng tăng ca:

□週休 Cố định

□排班 theo ca

□皆可 cả hai

□希望加班 Hy vọng tăng ca
□不願加班 Không tăng ca
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