
履歴書　SƠ YẾU LÝ LỊCH

Năm Tháng Ngày Hiện tại
年 月 日 現在

面接時間 募集経由

既婚/独身
Có gia đình/
độc thân

学歴

E-mail

性別 Giới tính

男       女

＊必ず写真を添付ください

（3ヶ月以内のもの）

生年月日
Ngày tháng
năm sinh

Tuổi
歳

Ngày
日

 Năm
年

ふ り が な

氏   名
Họ tên

学歴　　Quá trình học tập (Ghi rõ tháng/năm nhập học và tốt nghiệp) 
職歴　   Quá trình làm việc (Ghi rõ tháng/năm vào và nghỉ công ty)

現住所
Địa chỉ

hiện tại

出身地 Quê quán

電話番号
Số điện thoại

Tháng
月

家族構成
Các thành

viên
gia đình

緊急連絡先
Số điện thoại khi
cần liên lạc gấp

日本語能力
Khả năng

Tiếng Nhật
JLPT免許

Bằng NLNN

年
Năm

月
 Tháng

職歴

日本語学習歴　　Quá trình học tiếng Nhật



職務経歴書  KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

氏名 Họ tên：

職務経歴　Quá trình làm việc

技術内容　Kỹ năng về kỹ thuật 性格　Tính cách

経験年数
Thời gian

kinh nghiệm

志望動機　Lý do muốn đi Nhật

自己PR　PR bản thân

希望記入欄　Điền mong muốn vào các ô  sau

自由記入欄
Ô điền tự do

得意分野
Đặc trưng

ngành nghề

使用ソフト/使用機械
Sử dụng phần mềm/

Sử dụng máy

長所
Ưu điểm

短所
Nhược điểm

希望勤務年数
Thời gian mong

muốn làm ở Nhật

職位/役割
Chức danh /

vai trò

企業名/
企業国籍

Tên công ty/
Công ty nước

nào

勤務期間
Thời gian
làm việc

使用ソフト
Sử dụng phần mềm

仕事内容
Cụ thể nội dung công việc
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