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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Đạt được vị trí Giám đốc hành chính trong một tổ chức nơi các kỹ năng của tôi được
tận dụng tối đa và mang lại lợi ích cho bản thân tôi cũng như công ty.

KỸ NĂNG









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
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CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOANG ANH GIA LAI
Dịch vụ khách hàng
 Xử lý các cuộc gọi trong nước từ khách hàng mới hoặc
khách hàng hiện tại về các yêu cầu trên dịch vụ Sesco
 Trả lời các câu hỏi từ khách hàng và đưa ra câu trả lời
chính xác cho khách hàng
 Tuân thủ các quy trình theo hướng dẫn và tiêu chuẩn của
trung tâm cuộc gọi và cung cấp phản hồi chính xác cho
khách hàng
 Bảo trì cổ phiếu
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2012 - 2013

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG KIỀU
Trợ lý bán hàng
 Kiểm soát và quản lý cổ phiếu
 Hỗ trợ người mua hàng tìm hàng hóa và sản phẩm họ
đang tìm kiếm
 Bổ sung hàng hóa lên kệ
 Báo cáo sự khác biệt và các vấn đề với người giám sát
 Đưa ra lời khuyên và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm cho
khách hàng
 Nhận và lưu trữ việc giao một lượng lớn cổ phiếu
 Giữ cho cửa hàng gọn gàng và sạch sẽ, điều này bao
gồm di chuyển đồ đạc và lau nhà.
 Xử lý hoàn tiền của khách hàng.

2011 - 2012

CÔNG TY TƯ VẤN QUANG MINH
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm
 Tổ chức công việc bằng cách khớp các đơn đặt hàng
máy tính với ghi nhãn mẫu; phân loại mẫu vật; kiểm tra
ghi nhãn; mẫu vật khai thác gỗ; sắp xếp báo cáo để giao
hàng; giữ cho bề mặt làm việc sạch sẽ và ngăn nắp
 Thực hiện các xét nghiệm theo tiêu chuẩn EPA, APHA,
FDA và các phương pháp và tiêu chuẩn kiểm tra được
phê duyệt khác.
 Nước, không khí, thực phẩm và chất bảo quản và dịch vụ
phân tích chất thải rắn / lỏng

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

2009 - 2011

ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Văn bằng công nghệ phòng thí nghiệm y tế
Trung bình: 8.0

2009

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN PHÚ
SPM
3 Tín chỉ

2007

CAO ĐẲNG NGHỀ HỒ CHÍ MINH
Cao đẳng y dược

2004

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG THẾ VINH
Bằng tốt nghiệp cấp 3
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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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