TP. Hồ Chí Minh, ngày: …… tháng…. năm 2013

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SƠ TUYỂN ỨNG VIÊN
CABIN CREW-ETIHAD
- Họ và tên:……………………………………, sinh ngày:…/…/…… giới tính: Nam/Nữ
- Địa chỉ E-mail liên lạc: …………………………………………………………………..
- Điện thoại: ………………………………………………………………………………
- Trình độ học vấn: …………………………….. Bằng cấp khác (nếu có): ………………
…………………………………………………………………………………………….
- Chiều cao: ……… cm

Cân nặng:……… kg

- Chiều cao khi với ( giơ ) tay có kiễng ( nhón ) chân:……………..cm
- Tình trạng sức khỏe ( ứng viên tự nhận xét và đánh giá ):
+ Tình trạng huyết áp: …………………..

+ Các bệnh về tim mạch: ……………….

+ Các bệnh về hô hấp: …………………..

+ Các bệnh về mắt: …………………….

+ Các bệnh tiền sử : ………………………

+ Các bệnh khác : ………………………

- Tình trạng răng miệng:
+ Răng:……………………………………

+ Miệng:………………………………...

- Bạn có hình xăm trên cơ thể không?: …………………………………………………….
- Bạn có vết sẹo nào trên mặt, tay, chân không?: ………………………………………….
 Nhận xét về hình thể ( phần này dành cho GMAS ):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
- Kỹ năng giao tiếp:
+ Biết các ngoại ngữ: ……………………………………………………………………
+ Tiếng Anh ( nghe:…………….…. ; nói: ……….……….. ; viết: ……………………)
+ Giọng nói: ……………………………………………………………………………...
 Nhận xét về tính cách, kỹ năng giao tiếp ( phần này dành cho GMAS ):
……………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
http://www.etihad.com/en-vn/ or http://www.gmas.com.vn

ỨNG VIÊN ĐIỀN CÁC THÔNG TIN VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY
1. Công việc mà bạn đã làm gần đây nhất, ở công ty nào: ………………………………….
+ Công việc gì: ………………………………………. Chức vụ: ………………………
Thời gian đã làm: ……………, Mức thu nhập hiên tại khoảng: ...……………………...
2. Bạn đã từng tham gia ứng tuyển vào ngành hàng không hay đã làm việc cho hãng hàng
không nào chưa?................................................................................................................
+ Tên hãng ( nếu đã từng tham gia ): …………………………………………………….
+ Vị trí ứng tuyển (vị trí công tác):……...………………………………………………..
3. Bạn kỳ vọng điều gì ở công việc mà bạn đang ứng tuyển: ………………………………
……………………………………………………………………………………………
Vị trí bạn mong muốn làm việc:………………………………………………………….
4. Bạn đã tìm hiểu về các thông tin tuyển dụng của ETIHAD qua kênh thông tin nào:
…………………………………………………………………………………………….
5. Nếu bạn được chọn bạn sẽ sang làm việc tại U.A.E trong thời gian 3 năm:
Bạn có gặp khó khăn gì không: ……………………………………………………….....
Bạn đã có chuẩn bị gì chưa:………………………………………………………………
6. Nếu bạn không được lựa chọn vào EITHAD, bạn có muốn tìm kiếm các cơ hội làm việc
ở nước ngoài với các vị trí khác của công ty GMAS không?………………………..
Công việc khác mà bạn mong muốn: …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
7. Các vấn đề khác: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 Đánh giá tổng quát ( phần này dành cho GMAS ):
……………………………………………………………………...................................
……………………………………………………………………………………………
Ứng viên
( Ký ghi họ tên )

Người Phỏng vấn
( Ký ghi họ tên )

http://www.etihad.com/en-vn/ or http://www.gmas.com.vn

