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

Trở thành người quản lý hoạt động trong một công ty để mở rộng các kỹ năng và
kinh nghiệm của tôi và sử dụng nó để tăng cường các hoạt động của công ty.

KỸ NĂNG










Chứng chỉ UBS về Kế toán trên máy vi tính
Giao tiếp
Tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ
Lãnh đạo / Quản lý
Quản trị và quản lý
Giải quyết vấn đề / Tư duy độc lập
Đổi mới và sáng tạo
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

2013 - 2015

CÔNG TY TNHH MINH HÙNG
Thực tập sinh
 Bảo trì bộ phận CNTT cho nhà máy
 Chịu trách nhiệm về hệ thống điện
 Chuẩn bị đơn đặt hàng giao hàng
 Chuẩn bị các tài liệu và hóa đơn liên quan cho các dự án
liên công ty
 Bảo trì cổ phiếu

2011 - 2013

DỊCH VỤ TƯ VẤN NAM LONG
Trợ lý kế toán

TÊN - SƠ YếU LÝ LịCH

1





2011 - 2010

Hỗ trợ nhập dữ liệu vào Hệ thống UBS
Quản lý hệ thống nộp đơn
Chịu trách nhiệm lập báo cáo thuế và thu nhập

VẬN CHUYỂN ĐÔNG MINH
Trợ lý vận chuyển kiêm kế toán
 Thực hiện đặt hàng
 Chuẩn bị các tài liệu và hóa đơn liên quan cho các dự án
khác nhau
 Quy trình tính lương của công ty

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

2009 - 2010

CAO ĐẲNG KẾ TOÁN
Văn bằng kế toán
 Trung Bình: 8.0

2007 - 2009

ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG
Chứng chỉ kế toán doanh nghiệp
 Trung bình: 8.3

2009

ĐẠI HỌC LÊ VĂN TÁM
Chứng chỉ giáo dục
 Đạt 4 Tín chỉ bằng tiếng Trung, tiếng Anh, Toán và Tây
Ban Nha.

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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