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PHIẾU ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN 

Vị trí ứng tuyển: (vui lòng đánh dấu (✓) vào các ô thích hợp bên dưới) 

KÊNH VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN 

□ PHÁT TRIỂN KINH DOANH 

(BD) 

□ VĂN PHÒNG (O) 

 
 

□ CUSTOMER SERVICES (CS) 

□ SALE SUPPORT (SS) 

□ SALE ADMIN (SA) 

□ HR ADMIN (HR) 

□ AGENCY PLANING (AP) 

□ BUSINESS ANALYSIC (BA) 

□ SELLER CENTER (SC) 

□ CUSTMER CARE (CC) 

□ KẾ TOÁN (ACCOUNTANT) 

□ GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH (BDOH) 

□ GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH KHU VỰC (BDZH) 

□ GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÙNG (BDRH) 

□ GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH MIỀN (BDTH) 

□ KINH DOANH 

□ CỐ VẤN DỊCH VỤ (FA) 

□ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (SM) 

□ GIÁM ĐỐC KINH DOANH (SD) 

□ GIÁM ĐỐC TỔNG ĐẠI LÝ (GAD) 

Chương trình và vị trí ứng 

tuyển / Chỉ tiêu 

CHƯƠNG TRÌNH: ............................................................. 

LOẠI: .................................................................................. 

(Sau đây gọi chung là “Ứng viên”) 

MÃ GIỚI THIỆU 
(Phần dành cho FELIX) 
FL………………… 
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THÔNG TIN CẤP TUYỂN DỤNG 

 

 Mã giới thiệu Họ tên 

Người tuyển dụng   

Người giới thiệu (Nếu có)   

THÔNG TIN ỨNG VIÊN (Trường hợp Ứng viên chưa được cấp Mã giới thiệu) 

Họ tên  

CMND / CCCD  

Văn phòng đăng ký hoạt động  Địa chỉ văn phòng 

 

 

 

 

(Văn phòng đăng ký hoạt động phải cùng Văn phòng của Người tuyển dụng) 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN  

HỌ TÊN:.............................................................................................................................. 

Ngày sinh: ............................ Nơi sinh: .................................................... □Nam □Nữ 

CCCD: ..........................Ngày cấp: ............................. Nơi cấp: ..................... 

CMND: ........................Ngày cấp: ............................ Nơi cấp:...................... 

Tình trạng hôn nhân: □Độc thân     □Kết hôn       □Ly hôn      □Góa 

Mã số thuế cá nhân: ............................................ Ngày cấp: ............................................ 

Nơi cấp:.............................................................................................................................. 

Thu nhập trung bình/tháng: □Dưới 5tr    □5 - 10tr     □10 - 20tr     □Trên 20tr 

Số lượng khách hàng tiềm năng:......................................................................................... 

Trình độ học vấn: □Sau Đại học   □Đại học   □Cao đẳng   □Trung cấp   □THPT 

Hiện đang là/ hoạt động trong: □Cán bộ   □Công Chức   □Viên chức   □CAND   □Quân đội nhân dân 

                                                  □Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước hoặc đại diện vốn nhà nước 

Nơi công tác (ghi rõ địa chỉ): ................................................................................................................................. 

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Địa chỉ thường trú:   Số nhà & Đường: .......................................................................................................................... 

                                  Khu phố/ Tổ:.................................................................................................................................. 
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                                  Phường/ Xã: .................................................................................................................................. 

                                  Quận/ Huyện:................................................................................................................................. 

                                  Thành phố/ Tỉnh:............................................................................................................................ 

Địa chỉ tạm trú:         Số nhà & Đường: .......................................................................................................................... 

(nếu khác hộ khẩu)   Khu phố/ Tổ:.................................................................................................................................. 

                                  Phường/ Xã: .................................................................................................................................. 

                                  Quận/ Huyện:................................................................................................................................. 

                                  Thành phố/ Tỉnh:............................................................................................................................ 

Điện thoại/email: Di động 1: ............................................ Di động 2: .............................................................. 

                             Email:............................................................................................................................................ 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

Tên chủ tài khoản (cùng tên trong CMND/CCCD của ứng viên): .................................................................................... 

Số tài khoản (không phải số thẻ ATM hoặc mã số khách hàng):....................................................................................... 

Tên ngân hàng giao dịch: .................................................................................................................................................. 

Tên chi nhánh ngân hàng: ................................................................................................................................................. 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Quá trình làm việc của bản thân 

Từ:.................. ................................................... .................................................................. đến: ............................. 

Công việc: ...... ... ................................................................. Chức vụ: ............................................................................. 

Tên cơ quan: ...................................................................................................................................................................... 

Địa chỉ cơ quan: ................................................................................................................................................................ 

Từ:.................. ... ..................................... đến:................................................................................ 

Công việc: ...... ... ................................................................. Chức vụ: ............................................................................. 

Tên cơ quan:....................................................................................................................................................................... 

Địa chỉ cơ quan: ................................................................................................................................................................ 

Anh/Chị đã từng hoặc đang làm việc trong ngành Ngân hàng/Bảo hiểm nhân thọ/Bất động sản/Xuất nhập khẩu 

không? □Không □Có (nếu có, vui lòng điền chi tiết) 

Tên Công ty Ngân hàng/Bảo hiểm nhân thọ/Bất động sản/Xuất nhập khẩu đã làm:......................................................... 

□Nhân viên     □Tư vấn viên      Mã số đại lý: .............................. ................... ................................... 

Thời gian làm việc: .................................................................................. 

QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

(Bố, mẹ; vợ - chồng; con; anh,chị em ruột). 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quan 

hệ 

Nghề 

Nghiệp 

Địa chỉ thường trú (ghi rõ số nhà, đường, 

phường/xã; quận/huyện; tỉnh/thành) 
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ỨNG VIÊN CAM KẾT 

- Tôi đồng ý nhận mọi thông báo từ Công ty Cổ phần Giải pháp Công Nghệ FELIX (“FELIX”) được gửi 

bằng tin nhắn (SMS, tin nhắn Zalo) và/hoặc thư điện tử (email) đến số điện thoại di động và/hoặc địa chỉ 

email đăng ký tại Phiếu Đăng Ký Ứng Tuyển này (“Phiếu Đăng Ký”). 

- Tôi cam kết hiện không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt tù. 

- Tôi cam đoan đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Bản Điều khoản và Điều kiện cùng với 

các Phụ lục đính kèm của Hợp Đồng làm việc (phiên bản V1 – 082022) (“Hợp Đồng”) được 

đăng tải trên trang thông tin điện tử FELIX tại địa chỉ www.felixgroup.vn, cũng như các sửa đổi, 

bổ sung của Hợp đồng đã được FELIX thông báo đến Tôi theo từng thời kỳ. 

- Tôi cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm đối với những thông tin Tôi đã cung cấp tại Phiếu Đăng Ký. Các 

thông tin này sẽ được FELIX dùng làm căn cứ thẩm định tư cách ứng tuyển và Tôi chỉ trở 

thành ứng tuyển của FELIX khi (1) Tôi có các chứng nhận hoàn thành khóa học do Học viện Felix Academy cấp, và; 

(2) hồ sơ đăng ký ứng tuyển của Tôi được FELIX chấp thuận bằng cách phát hành Thư chấp thuận có thông tin về ngày 

hiệu lực của Hợp Đồng. 

- Tôi đồng ý rằng các thông tin do Tôi cung cấp tại Phiếu Đăng Ký này hoặc cách khác hoặc được lưu trữ 

hoặc nhận được bởi FELIX sẽ được FELIX thu thập và lưu giữ và sẽ được quản lý và sử 

dụng phù hợp với những điều khoản được quy định tại Hợp Đồng và/hoặc những chính sách được công 

bố bởi FELIX tại từng thời điểm, kể cả việc cho phép FELIX được sử dụng và/hoặc cung 

cấp, mà không cần thông báo, thông tin, hình ảnh, Dữ Liệu Cá Nhân của Tôi, mà FELIX có thể 

lưu trữ, có được hoặc sở hữu, cho bất kỳ bên nào, trong hoặc ngoài nước, cho mục đích quản lý nhân sự, quảng bá kinh 

doanh cho FELIX, kể cả thực hiện bất kỳ và mọi khảo sát hoặc chiến lược tiếp thị và/hoặc quảng cáo nào cần thiết. 

- Bằng việc xác nhận dưới đây tại Phiếu Đăng Ký, cho dù được thể hiện bằng việc ký tên trực tiếp hoặc xác 

nhận bằng mã khóa bí mật dùng một lần (OTP), sẽ được hiểu là đã thể hiện nguyện vọng của Tôi đối với 

việc gia nhập đội ngũ kinh doanh của FELIX và là một phần không tách rời của Hợp Đồng 
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ngay khi được FELIX chấp thuận mà không cần có thêm xác nhận, chữ ký hay bất kỳ sự đồng ý 

nào khác của Tôi. 

Ngày…….. tháng……năm ….. 

Chữ ký/ Mã xác nhận của Ứng viên đăng ký 

ứng tuyển 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI TUYỂN DỤNG TỔNG GIÁM ĐỐC NGƯỜI GIỚI THIỆU  

(nếu có) 

Tôi cam kết thực hiện đúng quy 

định tuyển dụng và chịu mọi trách 

nhiệm đảm bảo rằng các thông tin 

được kê khai trên Phiếu Đăng Ký là 

đúng sự thật và chính ứng viên đã 

ký vào Phiếu Đăng Ký. Chữ ký/ Mã 

xác nhận: 

 

 

 

Họ tên: ............................................ 

Thời gian: ....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Ký tên: 

 

 

Họ tên: .................................... 

Thời gian: ............................... 

 

 

 

 

 

 

 

Ký tên: 

 

 

Họ tên: .................................. 

Thời gian: ............................. 

 

DANH MỤC HỒ SƠ ĐÍNH KÈM CÓ 

1 
01 Phiếu Đăng ký làm Đại lý bảo hiểm (theo mẫu của FELIX; có xác nhận của 

Người tuyển dụng và TGĐ) 
□ 

2 

01 Căn cước công dân /Chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực không quá 6 

tháng; CMND còn trong thời hạn sử dụng 15 năm, CCCD còn trong độ tuổi sử dụng 

theo quy định hiện hành của luật). 

□ 

HỒ SƠ YÊU CẦU NỘP TÙY THEO KÊNH KINH DOANH BACKOFFICE KINH DOANH 
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3 

03 Hình 4x6 chụp thẳng (hình chụp không quá 6 tháng, nền 

xanh hoặc trắng; mặt sau mỗi tấm hình ghi đầy đủ họ tên và 

ngày tháng năm sinh của ứng viên) 

□ □ 

4 Giấy cam kết và đăng ký chữ ký mẫu □ □ 

5 01 Phiếu Phỏng vấn sàng lọc ứng viên (PAQ/auto scoring) □ □ 

6 

01 Phiếu đánh giá ứng viên 

(thông tin được ghi đầy đủ và có xác nhận của Người tuyển 

dụng & TGĐ) 

□ □ 

 

Lưu ý: 

- FELIX chỉ hỗ trợ trả thu nhập qua tất cả các ngân hàng. 

- Anh/Chị vui lòng theo dõi trang “FELIXGROUP.VN” để nhận các thông báo từ FELIX 

• Cách 1: Truy cập đường dẫn: https://felixgroup.vn 

• Cách 2: Quét mã QR đính kèm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên kiểm tra hồ sơ (RECORD) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
Nhân viên kiểm tra hồ sơ (CS) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


