
구직신청 및 귀국근로자 네트워크 참여 신청서 

Đơn đăng kí tìm việc và gia nhập hội lao động hồi hương 

1. 작성날짜 Ngày lập  :        년 năm        월 tháng      일 ngày 

2. 인적사항 (Thông tin cá nhân)  

성명(Họ tên)  생년월일(Ngày thàng 

năm sinh) 

 

한국 외국인등록번호 

(Số thẻ cư trú tại HQ) 
 여권번호 

(Số hộ chiếu) 

 

휴대전화번호 

(Số điện thoại)  

 이메일 

e-mail 

 

현재 거주 주소 

Địa chỉ hiện tại 

 

한국체류기간 

Thời gian lưu trú ở Hàn 
Quốc  

년năm      개월tháng 
결혼여부 

Tình trạng hôn nhân  

□ 기혼 / □ 미혼 

    ( Đã kết hôn)   (chưa kết hôn) 

3. 구직등록     * 해당 분야에  표시 바랍니다.  

Đăng kí tìm việc      *  Đánh dấu  ☑ vào các ô lựa chọn tương ứng 

* 아래 사항에 성실히 답변해 주시면 EPS센터에서 계속해서 베트남 내 한국기업 취업을 소개합니다.  

Hãy cung cấp thông tin trung thực để trung tâm EPS Việt Nam giới thiệu việc làm cho bạn ở các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. 

 

구직희망업종 

Lĩnh vực mong 

muốn  

□ 건설 [Xây dựng]  

□ 금속 [Kim loại] 

□ 기계 [Máy móc] 

□ 전자전기 [Điện] 

□ 목공 [Gỗ] 

□ 섬유 [Vải may mặc] 

□ 식품[Thực phẩm] 

□ 화학 [Hóa học]  

□ 정보통신  

[Công nghệ thông tin] 

□ 농업[Nông nghiệp] 

□ 어업 [Ngư nghiệp] 

□ 축산업[Chăn nuôi] 

□ 교통 [Vận tải] 

□ 무관[ Tùy chọn] 

구직희망 

직무 

Vị trí mong 

muốn 

□ 생산관리Quản lý sản xuất 

□ 경영관리 Quản lý kinh doanh 

□ 통역 Phiên dịch 

□ 사무원 Nhân viên 

□ 기타 Khác 

희망근무지역 

Nơi làm việc mong muốn  

 
희망급여 

Mức lương mong 

muốn 

                 VND 

어학능력(Khả 

năng ngoại ngữ 

한국어(Tiếng Hàn) □ 잘함 Giỏi    □ 중간 Khá    □ 잘못함 Kém  

영어(Tiếng Anh)  □ 잘함 Giỏi    □ 중간 Khá    □ 잘못함 Kém  

컴퓨터활용능력 (Trình độ tin học)  □ 잘함 Giỏi    □ 중간 Khá    □ 잘못함 Kém  

기술능력(자격증) 보유 내용 

(trình độ tay nghề (chứng chỉ) ) 

 

4. 귀국 근로자 네트워크 참여 신청         * 해당 분야에  표시 바랍니다.  

Đăng kí tham gia mạng lưới người lao động hồi hương.    * Đánh dấu  ☑ vào các ô lựa chọn tương ứng 

* HRDKorea EPS센터에서 주관하는 귀국자 네트워크 회원으로 참여를 희망하며, 아래의 사항을 알려주시기를 바랍니다.  

Hãy điền thông tin dưới đây nếu đồng ý tham gia hội người lao động hồi hương do HRD Korea chủ quản  

□ 귀국자 근로자 활동모임 참여 (Hoạt động họp mặt người lao động hồi hương) 

□ 베트남 진출 한국 기업 취업 (Xin việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam) 

□ 고용허가제, 한국어시험 관련 소식 수신 (Quảng bá chương trình cấp phép lao động EPS) 

□ 축제 및 행사참여 (Tham dự Festival và sự kiện) 

 


