
Đơn xin việc

Ngày

Họ Tên đầu tiên Ban đầu giữa Điện thoại

Địa chỉ đường phố Thành phố Tiểu bang Mã Bưu Chính

Email

Nếu có, vui lòng giải thích khi nào:

Bạn đã từng làm việc cho công ty này trước đây chưa: Nếu có, vui lòng giải thích khi nào:

Bạn nộp đơn vào vị trí nào? Làm thế nào bạn biết đến vị trí này?

Tỷ lệ thanh toán mong đợi Ngày có sẵn để bắt đầu
$

Hiện tại hoặc gần đây nhất Trước Trước

Chủ nhân

Địa chỉ

Thành phố, Tiểu bang, Mã Zip

Điện thoại

Tên người giám sát ngay lập tức

Từ Đến Từ Đến Từ Đến

Chức vụ / Chức vụ

Trả

Lý do để rời

Chúng tôi có thể liên hệ

Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo

Tên

Công ty

Địa chỉ

Điện thoại

Chữ ký: Ngày:

                                     Số Fax:623-240-1428 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm - Bằng việc ký tên, tôi xác nhận rằng thông tin trên, theo hiểu biết tốt nhất của tôi, là chính xác. Tôi hiểu rằng 
việc làm sai lệch thông tin này có thể khiến tôi không được tuyển dụng hoặc dẫn đến việc tôi bị sa thải nếu được thuê. Tôi cũng đồng ý cho các 

nhà tuyển dụng cũ được liên hệ về hồ sơ công việc.

References

Kinh nghiệm làm việc trước

                     Tyr Tactical, LLC
                                     9330 N 91st Ave.
                                      Peoria, AZ 85345
                                      Điện thoại:623-240-1400

Thông tin cá nhân

Bạn có được quyền làm việc tại Hoa Kỳ không?

___Đi bộ vào hoặc ___Trực tuyến hoặc Tên của nhân viên đã giới thiệu bạn 
____________

Bạn có bị kết án trọng tội hoặc bị giam giữ liên quan đến trọng tội 
trong bảy năm qua không?

Ngày tháng làm việc

Yes No

Yes No

Yes NoYes No Yes No

Yes No


	Job Application

