Phụ lục 2

GI Y CH NG NH N NGH NGHI P
Sốbáo danh dự thi ti ng Hàn:.................................................................
Quốc tịch

Số CMND

........................................................................................

SĐT cố định

.......................................................................................

SĐT di động

......................................................................................

Họ và tên
Thông tin cá
nhân
Địa chỉ

Địa chỉ Email
Thời gian
làm vi c

Thông tin
ngh nghi p

Vị trí làm vi c

.......................................................................................
Công vi c cụ thể

Từ tháng ….../……….
đến tháng ….../……….
Từ tháng ….../……….
đến tháng ….../……….

Tổng thời gian làm việc:....................................Tháng
Tôi cam đoan sẽ tuân thủ các nội quy, quy định của chương trình đặt ra, nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn
trách nhiệm. Tôi cũng hiểu rằng hồ sơ của tôi sẽ được sử dụng để tham gia Chương trình EPS theo quy định của
Bản thỏa thuận giữa hai chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam.
Ngày…...tháng…..năm 201.....
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác.
Người c p Gi y ch ng nh n

Ngày….tháng….năm 201......
Tên cơ quan/đơn vị: ...................................................................

Đơn vị

.....................................................................................................
Số điện thoại:..............................................................................
Địa chỉ:........................................................................................

Chức vụ
Số điện
thoại

.....................................................................................................
Giám đốc(Ký tên hoặc đóng dấu)
Họ và tên
(Ký tên)

Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (Ch tịch HRD Korea)
Lưu ý:
- Nếu thiếu những thông tin liên quan tới chữ ký, con dấu, tên, số điện thoại liên lạc thì phần tính điểm kinh
nghiệm làm việc sẽ bị hủy bỏ.
- Mỗi cơ quan/đơn vị đã từng làm việc sẽ tương ứng với 01 Giấy chứng nhận (ví dụ: làm việc tại 4 công ty khác
nhau sẽ cần 4 Giấy chứng nhận)
- Đối với những người đã từng đi làm việc tại Hàn Quốc về nước có thể truy cập vào website eps.go.kr để in Giấy
chứng nhận kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc thay cho Giấy chứng nhận này.

