TÊN
Tuổi: xx
CMND : xxxxxx-xx-xxxx
Giới tính: F / M
Dân Tộc :
Tôn giáo:
Tình trạng hôn nhân :
Địa chỉ: 123 Địa chỉ,
Đường, thành phố, Tỉnh.
Số điện thoại: +84 01 x xxx số
Email: info@youremail.com
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Một vị trí điều hành trong bộ phận Quản lý kế toán và được kết nối với một công ty mà tôi sẽ
đóng góp đáng kể.

KỸ NĂNG





Thành thạo ứng dụng máy tính
(Microsoft Office) - Microsoft Excel & Words, AS400
Phần mềm kế toán UBS & phần mềm kế toán QnE và thanh toán nhanh QnE

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

2014 –6/2015

CÔNG TY TNHH LADO
Kế toán
 Xử lý toàn bộ khoản kế toán (Phần mềm kế toán QnE)
 Quản lý AR, AP, ngân hàng / tiền mặt, mua hàng và bán hàng
 Phân tích doanh số hàng tháng cho giao dịch giữa các công ty
 Biên chế lương (Thanh toán nhanh QnE)
 Nộp thuế bán hàng
 Bảo trì cổ phần
 Sổ cái
 Kết thúc cuối năm và liên lạc với kiểm toán viên

2012 - 2014
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CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH
Kế toán kiêm Trợ lý Giám đốc Tài chính
 Phân tích doanh số hàng tháng cho giao dịch giữa các công ty
 Bảo trì chứng khoán
 Nộp thuế bán hàng
 Đồng bộ kế toán liên công ty
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2011 - 2012

Biên chế lương (Thanh toán nhanh QnE)
Các việc quản trị cho quản lý
Kết thúc cuối năm và liên lạc với kiểm toán viên
Quản lý tiền mặt, AR, AP
Hồ sơ ngân hàng cho hàng ngày và hàng tháng bằng cách sử
dụng Hexagon

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NOVALAND
Thư ký Kế toán
 Chuẩn bị thư gặp mặt
 Lập báo cáo tiền mặt và ngân hàng hàng tháng
 Quy trình tính lương của công ty
 Chuẩn bị báo cáo báo chí hàng tháng
 Hoàn thành các hình thức theo luật định - Socso
 Kiểm tra thêm giờ & yêu cầu bồi thường

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
2009 –2010

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KẾ TOÁN LƯƠNG THẾ VINH
Kỹ thuật viên kế toán (CAT)
 CAT Cấp A - (1) Kế toán giao dịch, (2) Thủ tục hành chính văn
phòng
 CAT Cấp B (1) Duy trì & Sao lưu tài chính, kế toán
 CAT Cấp B (2) Hệ thống kế toán chi phí, (3) Quy trình công
nghệ thông tin
 CAT Cấp C - Soạn thảo Báo cáo tài chính

2006 – 2009

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
Văn bằng hành chính kinh doanh
 Quản lý tài chính kế toán
 Điểm Trung Bình 8.5

2009

ĐẠI HỌC MỞ SÀI GÒN
7 Tín chỉ bao gồm Toán học, tiếng Anh
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NGƯỜI GIỚI THIỆU

Người A
Chức danh công việc
Tên công ty, tên đường,
Địa chỉ, thành phố, tỉnh.
Việt Nam
Email: info@email.com
Liên hệ: +84 8x xxxxxx

Người B
Chức danh công việc
Tên công ty, tên đường,
Địa chỉ, thành phố, tỉnh.
Việt Nam
Email: info@email.com
Liên hệ: +84 8x xxxxxx
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