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BẢN CAM KẾT THAM DỰ PHỎNG VẤN VỚI HÃNG HÀNG KHÔNG EMIRATES
Đợt tham dự Phỏng vấn:_______Ngày PVCT________________
Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHÂN LỰC TOÀN CẦU ( GMAS )



Tôi tên là: ________________________________________Sinh ngày:__ /__/____. Giới tính: _____ _______
Số CMND
Cấp ngày ___ / ___ /________.Tại Công an ___________________




Số hộ chiếu ( nếu có )
Cấp ngày
/
/_______.Tại ___________________________
Địa chỉ liên hệ: _____________________________________________________________________
Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu kỹ các thông tin, quy định, hướng dẫn của Công ty GMAS về chương trình
tuyển chọn và cung ứng tiếp viên hàng không là người Việt Nam để làm việc cho hãng hàng không quốc gia
Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (U.A.E) Emirates Airlines. Tôi đã nộp hồ sơ ứng tuyển và đã được
phía GMAS tổ chức sơ tuyển và lựa chọn hồ sơ của tôi để tiếp tục tham gia phỏng vấn chính thức. Tôi xin cam
kết những nội dung sau:

1/ Tôi tự nguyện viết đơn này và nộp số tiền cọc là: 1.000.000 đồng (một triệu đồng) để đảm bảo cho việc tham
gia phỏng vấn với đại diện Emirates một cách nghiêm túc.
 Tôi hiểu rõ rằng:
- Số tiền nộp đặt cọc đảm bảo tham dự thi tuyển mà tôi nộp cho công ty GMAS chỉ nhằm gắn kết trách nhiệm,
ý thức và sự nghiêm túc của tôi trong việc tham gia phỏng vấn chính thức với Emirates. Số tiền nộp cọc trên
sẽ được GMAS hoàn trả lại sau ba (03) ngày tính từ ngày phỏng vấn chính thức với Emirates (Chỉ áp dụng
với những ứng viên không được mời tham dự tiếp vào vòng Final Interview).
- Trường hợp tôi không tới tham gia buổi phỏng vấn chính thức hoặc đã tới tham dự phỏng vấn nhưng tới trễ
30 phút so với thời gian công ty thông báo hoặc bỏ về ngang chừng khi chưa có kết quả công bố từ đội ngũ
tuyển dụng Emirates (vì bất cứ lý do nào), thì khoản tiền cọc trên sẽ không được nhận lại và hoàn toàn
không có khiếu nại thắc mắc gì với công ty GMAS.
- Trường hợp phiếu biên lai nộp tiền cọc bị thất lạc, tôi đồng ý và chấp nhận không được công ty GMAS hoàn
lại khoản tiền nêu trên.
 Nếu tôi đã được mời vào phỏng vấn vòng Final Interview, tôi chấp nhận:
- Nếu tôi nhận được kết quả không trúng tuyển: tôi sẽ forward lại cho Gmas e-mail do EK gửi thông báo
kết quả không trúng tuyển , sau đó tôi sẽ đem theo biên lai tới văn phòng Gmas nhận lại tiền cọc.
- Nếu tôi nhận được kết quả thông báo trúng tuyển: Tôi hoàn toàn tuân thủ làm hồ sơ theo hướng dẫn
của EK và theo quy định của Chính phủ Việt Nam do công ty GMAS hướng dẫn. Tôi đồng ý nhận lại khoản
tiền đặt cọc nêu trên ngay sau khi đã hoàn tất thủ tục xuất cảnh bao gồm đã ký Hợp đồng Dịch vụ với công
ty GMAS cũng như đã nhận được vé máy bay, lịch xuất cảnh thức từ EK cung cấp. Trường hợp tôi đã nhận
được kết quả trúng tuyển nhưng không xuất cảnh (nguyên nhân chủ quan từ phía cá nhân của tôi) thì tôi
hoàn toàn tự nguyện không đòi nhận lại khoản tiền cọc đã nộp cho GMAS.
2/ Tôi cũng cam kết rằng tôi sẽ thực hiện đúng theo những quy định và hướng dẫn từ GMAS và tôi không phải
nộp thêm bất cứ khoản tiền nào và không đưa tiền cho môi giới trung gian cũng như các tổ chức và cá nhân
khác.
3/ Việc tôi đồng ý tham gia phỏng vấn tuyển chọn do Emirates và Gmas phối hợp tổ chức, đồng nghĩa với việc tôi
chấp nhận để Gmas sử dung hình ảnh của tôi cho các mục đích thương mại (đăng trên website hoặc facebook
.. của Gmas để các ứng viên khác tham khảo)
4/ Tôi xin chấp hành nghiêm túc nội dung của bản cam kết này cũng như việc thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh
những quy định, hướng dẫn từ phía GMAS và sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào trong trường hợp tôi không
thực hiện đúng cam kết này.
Đề nghị quý công ty xét duyệt và chấp nhận nguyện vọng của tôi.
Tôi xin trân trọng cảm ơn !
Tp. Hồ Chí Minh, ngày . . . . . tháng . . . . năm 20...
Người viết đơn
( Ký tên, ghi rõ họ tên)

