
 

     LÝ LỊCH ỨNG VIÊN 

            (Ứng tuyển kỹ thuật viên) 

 

CHI TIẾT CÁ NHÂN 

Họ và Tên: BÙI VĂN ANH Ngày sinh: 21-12-1993 Giới tính:  Nam 

Dân tộc: Mường Quốc tịch: Việt Nam Tình trạng hôn nhân:  Đã lập gia đình 

Số CCCD:038093001574. Ngày cấp:28/07/2016. 

Nơi cấp: CA Thanh Hóa. 
Chiều cao: 160cm Cân nặng: 55Kg 

Địa chỉ thường trú: Phượng Nghi – Như Thanh – 

Thanh Hóa. 
Địa chỉ E-mail: buianhntth@gmail.com 

Địa chỉ liên lạc:       Phượng Nghi – Như Thanh – 

Thanh Hóa 

Số điện thoại liên lạc: 01634211293 

 

Học trường ĐH Kỹ Thuật Công 

nghiệp - Thái Nguyên 

Chuyên ngành: cơ khí chế 

tạo 
Bằng cấp: Kỹ Sư Cơ Khí  

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh Toefl 427 điểm. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

Tính cách: 

 Cởi mở, thân thiện, vui vẻ với mọi người, nhiệt tình, chịu khó,… 

Sở thích: 

 Thích nghe nhạc trử tình, thích xem phim, thích chơi một số môn thể thao: cầu lông, bóng đá, 

bóng chuyền, đá cầu,…,thích tìm hiểu sâu về chuyên ngành cơ khí, 

 Khả năng: 

- sử dụng tốt  và thành thạo các phần mềm thiết kế: Cad, mastercam, inventer,solisword…. 

- Các kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point)  

- Có kiến thức về cơ khí và ngành chế tạo khuôn đột dập đùn ép. 

- Luôn đặt mục tiêu hoàn thành công việc đúng thời hạn. 

Thông tin khác có liên quan: 

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm 

- Nhiệt tình, chịu khó,có tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

- Có khả năng đi công tác xa. 



 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC  

- sữ dụng thành thạo CAD 2d có kiến thức về lĩnh vực cơ khí. 

- Có 2 năm kinh nghiêm về ngành khuôn đột dập và đùn ép nhôm.  

- 2 năm kinh nghiêm các máy cắt dây ez, sodick, sp,mitsubitsi,… 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP  

Từ  10/2013 Tên trường: Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Thái Nguyên 

đến     10/2017 Bằng cấp đạt được: Kỹ Sư Cơ Khí - Hệ ĐH - Loại TB 

 

Khả năng tiếng Anh  

Giỏi                Khá               

Tốt                                    Trung bình                              

 

Khả năng vi tính     

Giỏi                Khá  

Tốt    Trung bình                                                      

 

CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC MONG MUỐN 

Mô tả công việc mong muốn: 

 Tôi mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, hoà đồng, và 

lâu dài; có thể phát huy khả năng chuyên môn cũng như nâng cao trình độ nhưng không mất đi 

tính cạnh tranh, năng động. Mỗi cá nhân có tính độc lập nhưng phải có tinh thần làm việc theo 

nhóm để dần hoàn thiện chính bản thân mình. 

Nơi làm việc mong muốn Hà nội, Miền Bắc 

Có/(không có) khả năng đi công tác xa Có 

Thu nhập mong muốn                     Trên 7 triệu  

  Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ. Tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu những thông tin trên sai lệch. 

Thái nguyên, ngày 8 Tháng 8 năm 2018 

Người viết tờ khai 

                                                                                                Bùi Văn Anh        



                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
***** 

 

ĐƠN XIN VIỆC 

 
 Kính gửi:  Ban lãnh đạo Quý Công ty . 

 Tên tôi là:  Bùi Văn Anh.   Ngày sinh: 21 - 12 - 1993. 

 Địa chỉ: phượng nghi – như thanh – thanh hoá. 

Phone: 01634211293 

Vị trí ứng tuyển : nhân viên kỹ thuật ( thiết kế ) 

Qua thông tin tuyển dụng trên các website tuyển dụng,và người giới thiệu 

tôi được biết Quý công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Tôi thấy đây sẽ 

là cơ hội rất lớn để tôi có thể học hỏi và thử sức mình với công việc và môi 

trường mới. 

Hiện nay, tôi đã tốt nghiệp hệ đại học chính quy trường Đại Học Kỹ Thuật 

Công Nghiệp Thái Nguyên (chuyên ngành Cơ Khí), và đang công tác tại công ty 

KPTU.vina thái nguyên chuyên làm về khuôn đùn ép nhôm. Trên bước đường 

tìm kiếm công việc đúng chuyên môn và phù hợp với năng lực của mình, xét 

thấy mình có đủ khả năng đáp ứng được những yêu cầu công việc mà Quý công 

ty đang cần. Vậy nên, tôi viết đơn này kính gửi  Ban lãnh đạo Quý công ty xin 

được ứng tuyển vào vị trí mà Quý công ty đang tuyển dụng. Tôi xin gửi kèm theo 

bản CV cá nhân của mình để Quý công ty xem xét. 

Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp của Quý công 

ty là niềm vinh dự lớn đối vơi tôi. Rất mong có một cuộc hẹn trực tiếp gần nhất 

để được trao đổi cụ thể hơn với Quý công ty về công việc. 

Mong nhận được hồi âm sớm từ phía Quý công ty. Kính chúc Quý công ty 

ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa. 

Trân trọng./                          THÁI NGUYÊN, ngày 8  tháng 8 năm 2018. 

                                                                                Người làm đơn                                                                                                                         

                                                                                 Bùi Văn Anh 


