Tên của bạn,
Địa chỉ của bạn
Mã bưu điện, thành phố,
Tỉnh, Country

Tên hoặc chức danh của Nhà Tuyển Dụng
Địa chỉ của họ,
Mã bưu điện của họ, thành phố,
Tỉnh, Quốc gia

[01 THÁNG 1 NĂM 2015) NGÀY THÁNG NĂM (IN HOA)

Kính gửi Tên Nhà Tuyển Dụng / Mr./Sir/Miss/Madam/,
V/v : ỨNG TUYỂN CHO VỊ TRÍ [TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC]
Liên quan đến tiêu đề trên, tôi, [Tên của bạn] quan tâm đến việc trở thành một phần của công ty quý vị
như được quảng cáo tại [Báo hoặc trang web]. Nền tảng [Trình độ] của tôi đã giúp tôi chuẩn bị cho vị trí
này. Tôi gửi kèm CV và sơ yếu lý lịch để quý vị tham khảo thêm.
Với năng lực và khả năng của mình, tôi mang sự năng động và cam kết vào công việc và phát triển mạnh
trong môi trường đổi mới của tổ chức quý vị,. Tôi là một người có tâm làm việc chăm chỉ và chú ý đến
chi tiết. Tôi linh hoạt, nhanh chóng tiếp thu các kỹ năng mới và ham học hỏi từ người khác. Tôi cũng có
rất nhiều ý tưởng và sự nhiệt tình. Tôi muốn làm việc cho một công ty có uy tín và chuyên môn cao,
chẳng hạn như [Tên công ty mà bạn đăng ký]. * Cũng mô tả chi tiết về kinh nghiệm có liên quan *
Tôi sẽ rất vui được thảo luận thêm với quý vị một cách thuận tiện. Có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào qua
email tại youremail@mail.com hoặc điện thoại theo số 01x-xxx xxxx. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để
xem xét đơn ứng tuyển này và tôi mong muốn được nghe từ quý vị trong tương lai gần.

Trân trọng,
Tên của bạn
Số điện thoại

