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Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

…….o0o……. 

ĐƠN ỨNG TUYỂN 

Kính gửi: Bộ phận nhân sự của công ty:  

CHI TIẾT CÁ NHÂN: 

 

Họ và tên: BÙI THANH TÚ 

Ngày sinh: 15/8/1996. Giới tính: Nam  

Địa chỉ liên lạc: 36/27/66 đường Bùi Tư Toàn, p.An Lạc, q. Bình Tân; 

Trình độ: sinh viên năm 4 trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn (Sẽ tốt nghiệp năm 

2018) 

Số điện: 0985 033 848 

Địa chỉ E-mail: bttu1581996@gmail.com 

Facebook: http://www.facebook.com/tu.buithanh.311 

Tính cách: Trung thực, kiên trì, vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi, nhiệt tình, … 

Kỹ năng: Làm việc nhóm, tự học tập tốt , nhạy bén tiếp thu nhanh, đọc được tài liệu tiếng Anh. 

CHUYÊN MÔN: 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin.  

 

Ngôn ngữ liên quan đã học qua: C#, JAVASCRIFT, JAVA. 

 

Phần mềm: Đang tự học tập và thực hành về UNITY  
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Điểm yếu: Được tiếp xúc nhiều ngôn ngữ nhưng chỉ là cơ bản. Chưa được mở rộng, nâng cao và tiếp xúc 

với thực tế.  

Vị trí ứng tuyển: Thực tập lập trình game. 

Thời gian thực tập: PART TIME 

Mong muốn:  

_Em rất muốn được thực tập tại công ty để thỏa niềm đam mê và được đào tạo thêm về làm game. 

_Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, phát huy được các thế mạnh của bản thân, 

có cơ hội thăng tiến, học hỏi được nhiều kinh nghiệm làm việc. 

_Nếu được ứng tuyển em sẽ cố gắng thật nhiều để hòa nhập và cùng phát triển với công ty.  

 

Em xin chân thành cám ơn anh/chị và rất mong được hợp tác với Quý công ty! 

       Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2017      

               Người làm đơn    

 

Bùi Thanh Tú 

 


