Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc
*****

ĐƠN XIN THAM GIA LÀM GIÁO VIÊN

Dán ảnh

Kính gửi: Ban Giám đốc Trung tâm Thành Đạt
Tôi tên:……………………………
Ngày tháng năm sinh:… ……………
Số CMND: ……………………
Số điện thoại liên lạc: ………………………………….
Trình độ VH: (CNKT/Trung cấp/Cao đẳng/Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ): ……………
Chuyên ngành học: ……………………………
Số TK ngân hàng: …………………………. Tên Ngân hàng: ……………. Chi
nhánh:………………………
Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia hợp tác làm giáo viên dạy lái xe tại Trung tâm Giáo
dục nghề nghiệp Thành Đạt
Tôi xin cam kết với Trung tâm như sau:
1/ Cam kết có và Cung cấp đầy đủ và đảm bảo tính pháp lý các giấy tờ hợp lệ theo quy định hiện
hành gồm: Bản phô tô công chứng các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Bằng lái xe, Chứng
chỉ sư phạm, Bằng Văn hóa (Trình độ Trung cấp trở lên), Chứng chỉ Giáo viên thực hành lái xe,
Giấy khám sức khỏe, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, ảnh thẻ 3x4.
2/ Cam kết thực hiện theo quy định của Trung tâm: về giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng, xe
tập lái, nội quy sân tập, tác phong, đạo đức nghề nghiệp.
3/ Cam kết không tự ý phát ngôn hay có hành động làm tổn hại đến uy tín của Trung tâm
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với các cam kết trên. Nếu thực hiện không đúng tôi sẽ tự rút lui,
không tham gia làm giáo viên của Trung tâm và đền bù tất cả thiệt hại gây ra.
Bình Phước, ngày…….tháng……….năm………….
NGƯỜI LÀM ĐƠN KÝ TÊN
(ghi rõ họ tên)

…………………..

PHẦN DÀNH CHO NHÂN VIÊN TRUNG TÂM GHI:

KIỂM TRA HỒ SƠ BAN ĐẦU:
STT

NỘI DUNG

Có thì đánh dấu
“X”

Số lượng

1

Giấy chứng minh công chứng

10 bộ

2

Bằng lái xe công chứng

10 bộ

3

Chứng chỉ sư phạm công chứng

10 bộ

4

Chứng chỉ tin học công chứng

10 bộ

5

Chứng ngoại ngữ công chứng

10 bộ

6

Bằng văn hóa (Trung cấp trở lên)

10 bộ

7

Ảnh thẻ 3x4

10 tấm

8

Đơn xin tham gia làm giáo viên

01 đơn

Ghi chú: ……………………………………………………………………….
Nguồn liên lạc:…… …………………
Ngày nhận hồ sơ:………………………...

