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ĐƠN XIN VIỆC LÀM 

 

Kính gửi: Phòng Nhân sự Công ty … 
 
Đồng kính gửi Ban lãnh đạo Công ty ….. 
 
Tôi tên là : ……………………………. 
 
Sinh ngày : ……………………………. 
 
Địa chỉ : ……………………………. 
 
Số điện thoại liên hệ :……………… 

 

Thông qua website tuyển dụng … Tôi được biết quí công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán, 

Và vị trí quí công ty đang tuyển dụng đòi hỏi phải có nghiệp vụ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tế, nhạy 

bén và sáng tạo, nhiệt tình và trung thực. 

 
Tôi nhận thấy mình có đủ năng lực, trình độ phù hợp với vị trí nhân viên kế toán mà công ty đang tuyển dụng 

, Tôi viết đơn này mong muốn xin được tại Quý Công ty. 

 
Tôi đã có 2 năm kinh nghiệm làm kế toán kho cho công ty A. Và 1 năm làm kế toán tổng hợp cho công ty B ( 

Các bạn có thể viết tóm tắt ra những công việc mà các bạn đã làm tại đó và những kinh nghiệm mà các bạn đã 

học được ) 

 
Ngoài ra tôi còn sử dụng thành thạo tin học văn phòng, tiếng anh giao tiếp tốt, Biết sử dụng phần mềm kế 

toán Misa, Fast …,làm việc trung thực, cẩn thận… 

 
Tôi mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp như quý công ty. Nếu được tuyển dụng 

vào Quý Công ty tôi xin hứa chấp hàng đầy đủ nội quy, quy định của quy 
 
Công ty, cố gắng cao nhất để hoàn thành công việc được giao, không ngừng học hỏi để phát triền kỹ năng làm 

việc. 

 
Tôi xin cam đoan những gì nêu trên là đúng sự thật , nếu có sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

pháp luật 

 
Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 
TPHCM .. Ngày… tháng …năm… 

 

Người viết đơn 


