
 

個人情報 

名前 VIẾT HOA KHÔNG D

生年月日 dd/mm/yyyy

性別  

定住所 Hộ khẩ

現住所 Địa ch

E メール  

携帯  

 

学歴 

Thời gian vào – ra 

trường 

(VD: 28/8/2011 – 

25/5/2015) 

学位 

大学(1)

専攻 

GPA 

Thời gian vào – ra 

trường 

(VD: 28/8/2011 – 

25/5/2015) 

学位 

大学(1)

専攻 

GPA 

 

Thời gian vào – ra 

trường 

(VD: 28/8/2011 – 

25/5/2015) 

Tên trư

 

職歴(Kinh nghiệm làm việc ho

Thời gian làm tại 

công ty  

(VD: 28/8/2011 – 

25/5/2015) 

会社: Tên công ty 

役職: V

主な役割

履歴書 

T HOA KHÔNG DẤU: NGUYEN VAN A 

dd/mm/yyyy 

ẩu thường trú  

a chỉ hiện tại 

Trình độ (学士/エンジニア / 修士/博士

(1) Tên trường Đại học 

Chuyên ngành 

Điểm TB tính đến hiện tại レベル

Trình độ (学士/エンジニア / 修士/博士

(1) Tên trường Đại học 

Chuyên ngành 

Điểm TB tính đến hiện tại レベル

ên trường cấp 3 (VD: Nguyen Bỉnh Khiem高校) 

c hoặc Thực tập) 

Tên công ty  

Vị trí 

役割:Mô tả chi tiết công việc  

博士) 

レベル: Xếp loại bằng 

博士) 

レベル: Xếp loại bằng 

 
 

 
 
Photo 4x6 
(Bắtbuộcphảicóảnh)  

 



 

Thời gian làm tại 

công ty 

(VD: 28/8/2011 – 

25/5/2015) 

会社:Tên công ty 

役職: V

主な役割

 

資格(Chứng chỉ Tiếng nhật, Ti

日本語 Thời điểm 

nhận 

chứng chỉ 

- Trư

+ N

N4, N5) 

điể

+ N

N2, N3, N4, N5)

không ghi

- Trư

trố

英語 英語レベル

Năng lực 

tiếng Anh 

- Ứng viên ch

sau:

+ ネイティブ

+ ぺらぺら

+ ビジネス

+ 日常会話

+無し

Thời điểm 

nhận 

chứng chỉ 

- Nế

ch

- Nế

thờ

他の言語 Thời điểm 

nhận 

chứng chỉ 

Ứng viên t

nhậ

(Tiế

 

 

 

 

Tên công ty  

Vị trí 

役割: Mô tả chi tiết công việc  

t, Tiếng anh… hoặc tương đương) 

Trường hợp ứng viên biết tiếng Nhật: 

Nếu đã có chứng chỉ, ứng viên ghi tên 1 chứng ch

N4, N5) và thời điểm nhận chứng chỉ (bắt buộc ph

ểm) 

Nếu chưa có chứng chỉ, Ứng viên chỉ ghi tên 1 ch

N2, N3, N4, N5) tương đương với trình độ hiện tạ

không ghi thời gian nhận chứng chỉ. 

Trường hợp ứng viên không biết tiếng Nhật, ghi: “

ống ô thời điểm nhận chứng chỉ. 

ng viên chọn 1 mức trình độ tiếng Anh của mình 

sau: 

ネイティブ 

ぺらぺら 

ビジネス会話レベル 

日常会話レベル 

無し 

ếu đã có chứng chỉ (TOEIC, IELTS,…), ứng viên ghi tên ch

chỉ (TOEIC 700, IELTS 7.0…) và thời điểm nhận ch

ếu chưa thi lấy chứng chỉ, ứng viên ghi: “資格無

ời điểm nhận chứng chỉ. 

ng viên tự điền tên các chứng chỉ ngoại ngữ khác và th

ận chứng chỉ (nếu có). 

ếng Trung, Hàn, Thái, Pháp …) 

ng chỉ (N1, N2, N3, 

c phải ghi thời 

chứng chỉ (N1, 

ại của mình và 

“無し” và để 

a mình trong 5 chỉ tiêu 

ng viên ghi tên chứng 

n chứng chỉ. 

資格無し” và để trống ô 

khác và thời điểm 



 

スキル(Các kỹ năng) 

Nhóm kỹ năng: Điền 

tên 1 trong các 

nhóm kỹ năng sau 

(化学, 情報技術, 機

械, 電気, 材料,  

電子通信, 建設, オフ

ィスコンピュータ

ー) 

Tên Kỹ

VD: 

- V

sau

CSS

- …

Nhóm kỹ năng: Điền 

tên 1 trong các 

nhóm kỹ năng sau 

(化学, 情報技術, 機

械, 電気, 材料,  

電子通信, 建設, オフ

ィスコンピュータ

ー) 

Tên Kỹ

VD: 

- V

k

- …

-  

他のスキール Kỹ năng khác không thu

 

趣味 

Sở thích 

 

志望動機 

Lý do ứng tuyển cho công việ

 

 

ỹ năng ứng với mỗi nhóm kỹ năng: 

Với nhóm kỹ năng 情報技術, ứng viên điền các k

sau :.NET・VB.NET・ASP.NET, Android, IOS, C, C#, C+, C++, 

CSS 

… 

ỹ năng ứng với mỗi nhóm kỹ năng: 

Với nhóm kỹ năng オフィスコンピューター, ứng viên đi

kỹ năng sau: Word, Excel, Power Point 

… 

 

năng khác không thuộc các nhóm kỹ năng ở trên 

ệc này (Viết 1 đoạn không ngắn, ít nhất 100 từ) 

n các kỹ năng 

ASP.NET, Android, IOS, C, C#, C+, C++, 

ng viên điền các 

 

 



 

その他要求 

給与 

勤務時間 

出張の可否 

 

連絡担当者 

(あなたに連絡が取れない場合、

名前  

関係  

携帯  

住所  

 

 

Chú ý:Sau khi hoàn thiện phầ

Việt ở các ô trong CV này. Xóa các dòng/ô 

viên). Căn chỉnh lại font chữ, màu s

Word (chúng tôi không nhận file dư

 

Đặt tên file với form “Mã JOB_V

trangnt@vjl.com.vnvà apply.vijalink@gmail.com

VD: “[JOB000250]_Ky su co khi lam viec tai Nhat Ban_TranVanA”

Vui lòng viết tiêu đề mail và n

liên lạc.  

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin c

Xin chân thành cảm ơn các bạ

Chúc các bạn may mắn và thành công! 

 

 

Mức lương mong muốn 

Thời gian làm việc  

Chọn Yes hoặc No  

、確実に連絡が伝わる人の情報を記入してください

ần điền thông tin vào CV, vui lòng xóa các hư

Xóa các dòng/ô để trống (là các dòng/ô không có  d

, màu sắc (để màu đen), cỡ chữ thống nhất và

n file dưới dạng PDF). 

Mã JOB_Vịtrí ứng tuyển_Họ tên” và gửi cho chúng tôi v

apply.vijalink@gmail.com. 

Ky su co khi lam viec tai Nhat Ban_TranVanA” 

mail và nội dung bạn muốn ứng tuyển vị trí nào vào e-mail đ

t thông tin của các bạn tuyệt đối.  

ạn đã quan tâm và gửi CV cho chúng tôi!  

n và thành công!  

してください) 

xóa các hướng dẫn bằng tiếng 

ng (là các dòng/ô không có  dữ liệu của ứng 

t và để file dưới dạng 

i cho chúng tôi về: 

mail để chúng tôi tiện 


