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How special are you? 

Bạn có phải là người đặc biệt không? 

We need special individuals to perform tasks with care 

for our special guests. 

Chúng tôi cần những người có thể thực hiện được 

những việc đặc biệt làm khách hài lòng 

 

 

 

Test yourself 

Hãy tự kiểm tra mình 

Are you proud of your work and enjoy making others happy? 

Bạn có tự hào với công việc làm người khác hạnh phúc hay không? 

 

Are you honest, work as a team and respect others? 

Bạn có thành thật, có tinh thần đồng đội và tôn trọng người khác hay không? 

 

Do you like meeting new people and learning new things? 

Bạn có thích gặp gỡ người mới và học hỏi điều mới hay không? 

 

Are you hard-working and always try your best? 

Bạn có là người làm việc chăm chỉ và luôn cố gắng hết mình hay không? 

 

Do you always have a positive attitude and a smile? 

Bạn có luôn có thái độ tíchcực và luôn mỉm cười hay không? 

 

 

If you answered YES to all these questions 

Please complete application form 

Nếu tất cả các câu trả lời đều là CÓ 

Bạn hãy điền vào phiếu ứng cử 

 

APPLICATION FOR EMPLOYMENT 

ĐƠN ĐĂNG KÝ VIỆC LÀM 

Position Applied For: ………………………………           Minimum Salary expected: ………………………………. 

Công việc đăng ký: ………………………………       Mức lương tối thiểu mong muốn ………………………… 

2ndPreference Applied For: …………………………      Minimum Salary expected: ………………………………… 

Đăng ký công việc thứ hai …………………………    Mức lương tối thiểu mong muốn………………………… 

  

Full Name/ Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………… 

Address/ Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………… 

Phone (Home)/ ĐT nhà: ……………………………………………………………………………………………………..…   

Phone(Mobile)/ ĐTDĐ……………………….. Email: ……………………. 

DOB/ Sinh ngày: ……/…… / …………   Marital Status/Tình trạng hôn nhân: ………………………………………… 

No. Children/Số con:……ID No/ Số CMND: …………………………….   Issued on/ Cấp ngày……/……/………. 

At/ Tại……………………… 

EDUCATION BACKGROUND/ HỌC VẤN 

 Name/ Tên trường Specialty/ Chuyên môn Years/ 

Năm 

Note/ 

Ghi chú 

Highest Degree 

Bằng cấp cao nhất 

    

Special Courses 

(Vocational) 

    

 
Attached 
Passport Size 
Photo Here 
Dán ảnh cỡ 

4 x 6 cm ở đây 
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Khóa học đặc biệt /  

Học nghề 

High School 

Trung học 

    

 

EMPLOYMENT HISTORY/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: 

Please list your most recent employment first, followed by your other previous employment. You may also 

submit copies of any certificates or letters, with this application, confirming your previous employment at 

the below listed employers. Vui lòng liệt kê công việc gần đây trước tiên, sau đó là các công việc trước 

đây của anh/chị. Anh/Chị cũng có thể gửi bản sao bất kỳ chứng chỉ hay thư cùng với đơn này, xác nhận 

công việc trước đây tại các nhà sử dụng lao động liệt kê dưới đây. 

 

  

Experience 

Kinh Nghiệm 

 

From          To 

Từ             đến 

 

Company Name 

Tên công ty 

 

Position 

Vị trí 

 

From          To 

Từ               đến 

 

Company Name 

Tên công ty 

 

Position 

Vị trí 

 

From        To 

Từ            đến 

 

Company Name 

Tên công ty 

 

Position 

Vị trí 

 



 

 

  Page 3 of 4 

PROFESSIONAL REFERENCES: You may submit any copies of written references, from previous employers, 

with this application to support your application for employment. Please ensure that these references have 

current contact details for the listed referee./ Tham chiếu Nghề nghiệp: Anh chị có thể gửi bất kỳ các tham 

chiếu bằng văn bản từ các người sử dụng lao động trước đây, cùng với đơn này để hỗ trợđơn đăng ký 

việc làm. Vui lòng bảo đảm những tham chiếu này còn chi tiết liên lạc hiện tại của những người tham 

chiếu. 

 

 

MEDICAL CONDITION: Do you have any existing medical condition/s or ailments that could effect your 

capacity to work in the position that you have applied for. If so please list the details below:  

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE: Anh chị có đang bị bệnh gì/ chứng ốm đau nào có thể ảnh hưởng đến khả năng 

làm việc đối với chức danh anh/chị xin làm hay không. Nếu có, vui lòng ghi chi tiết dưới đây: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FRIENDS & RELATIVES: Do you have any friends or relatives working in Serenity group? If so, please list their 

name, hotel and department that they work in.  

BẠN BÈ & BÀ CON: Anh chị có bạn bè hay người bà con nào đang làm việc tại Serenity hay không? Nếu có 

vui lòng kể tên hoặc bộ phận họ đang làm. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Name of 

Referee 

Tên người 

tham chiếu 

Company Name 

Tên Công ty 

Position Held by 

Referee/ Chức vụ 

của người tham 

chiếu 

Was this person your 

Immediate Supervisor?  

Yes/No 

Có phải người này là 

Giám sát trực tiếp? 

Phải/Không phải? 

Contact 

Address & Tel 

No/s of Referee 

Địa chỉ liên lạc 

& Số ĐT của 

người tham 

chiếu 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 
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GENERAL COMMENTS: Do you have any general comments you would like to make to support your 

application?  

NHẬN XÉT CHUNG: Anh chị có nhận xét chung gì để hỗ trợ đơn đăng ký việc làm này không? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

I hereby authorize Serenity Holdings to investigate, or to have investigated on its behalf, all facts 

concerning my skills, habits, character, background and such other information that may be pertinent to 

my qualifications as a job applicant. 

If employed, I commit to abide by all lawful rules and regulations of Serenity Holdings. I understand well that 

any misrepresentation, or falsification or any omission of facts of whatever nature required by this 

application shall be considered sufficient cause for dismissal at any time during my employment with 

Serenity Holdings. 

 

Tôi nhân đây cho phép Serenity Holdingsđược quyền xác minh tất cả những thông tin liên quan đến khả 

năng, thói quen, tính cách, lý lịch bản thân và những thông tin khác liên quan trình độ học vấn cần thiết 

cho vị tríđăng ký việc làm của tôi. 

Nếu được tuyển dụng, tôi cam kết tuân thủ theo quy định và chính sách của Serenity Holdings. 

Tôi hiểu rõ rằng bất kỳ lời khai nào không đúng sự thật, gian dối hay thiếu sót đã ghi trong đơn xin việc này 

đều bị xem như không hợp pháp và đủ lý do để dẫn đến việc sa thải bất cứ lúc nào trong quá trình làm 

việc của tôi với Serenity Holdings. 

 

 

 

…………………………………………………………   ……../……./………….. 

Signature of Applicant/Người khai ký tên   Date of Application/ Ngày đăng ký 

 

 

 

 

OFFICE USE ONLY/ CHỈ SỬ DỤNG HÀNH CHÁNH 

 

 

…… / …… / ……                  ……………………………………… 

Date of Receiving Application/ Ngày nhận đơn :   Application Received By/Người nhận đơn : 

 

Documents Attached with the Application/ Bằng cấpđính kèm theo Đơn đăng ký này 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


