Phụ lục 3
Trong trường hợp người lao động không thế xin được Giấy chứng nhận nghề nghiệp vì lý do công ty phá sản,
công ty có quy mô quá nhỏ, hoặc nơi làm việc là các hộ kinh doanh cá thể trong ngành Ngư nghiệp, Người lao
động có thể sử dụng mẫu giấy xác nhận dưới đây (Cần có 2 người phụ trách không có quan hệ gia đình với
người lao động xác nhận những thông tin do người lao động kê khai)

GI Y XÁC NH N KINH NGHI M LÀM VI C
Sốbáo danh dự thi tiếng Hàn:..............................................

Họ và tên
Số Gi y CMND
Tên công ty

..............................................
Vị trí
công vi c

Thời gian làm vi c
(năm/tháng/ngày)

Ngày sinh

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

Số đi n thoại

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

Nội dung công vi c

Ghi chú

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

Tổng thời gian làm vi c:...........................Tháng

Tôi cam đoan sẽ tuân thủ các nội quy, điều kiện do 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 trong Bản Thỏa thuận giữa hai chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam.
Người xác nh n 1
Họ và tên :.............................................................

Ký tên:..................................

Ngày tháng năm sinh:............................................
Địa chỉ：..................................................................................................................................................
Nơi làm việc:.......................................................................................Chức vụ:.....................................
Quan hệ với người lao động:...............................................................Số điện thoại:.............................
Người xác nh n 2
Họ và tên :................................................................ Ký tên:.................................
Ngày tháng năm sinh:...............................................
Địa chỉ：................................................................................................................................................
Nơi làm việc:.....................................................................................Chức vụ:......................................
Quan hệ với người lao động:............................................................Số điện thoại:...............................
Lưu ý:
- Người lao động nộp Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc kèm theo bản photo Chứng minh nhân dân/Thẻ
căn cước công dân của 02 người xác nhận.
- Nếu thông tin của người xác nhận như Tên, số điện thoại liên lạc không tồn tại thì hồ sơ của người lao
động sẽ không được công nhận.
- Đối với người lao động có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài thì phải có bản photo Hộ chiếu có trang
được cấp visa và trangcó dấu xuất nhập cảnh. Nếu thông tin trên không có, hồ sơ của người lao động sẽ
không được công nhận.

