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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Đạt được vị trí Chuyên gia dinh dưỡng và tham gia với một tổ chức mang đến triển vọng
nghề nghiệp lâu dài.

KỸ NĂNG








MS Office: Xuất sắc
Phần mềm kế toán: Trung bình
Phần mềm đồ họa: Trung bình
Phần mềm đa phương tiện: Tốt
Ngôn ngữ lập trình: Nhẹ
Ứng dụng Internet: Tuyệt vời

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

8/ 2014 –6/2015

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÂM ĐỒNG
Quỹ viện dưỡng lão tỉnh lâm đông
 Phát triển các chiến lược gây quỹ phối hợp với các thành viên
trong nhóm tình nguyện.
 Sản xuất tờ rơi và tài liệu thông tin cho các sự kiện gây quỹ
phối hợp với đội ngũ sản xuất in ấn.
 Hỗ trợ các nhiệm vụ hành chính và văn thư gây quỹ khi cần
thiết.

12/ 2013 –6/2014

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Giám sát
 Quản lý tất cả lịch trình của nhân viên
 Đào tạo nhân viên mới
 Quản lý hóa đơn và hệ thống phòng khám
 Mặc quần áo cho bệnh nhân
 Hỗ trợ bác sĩ & thẩm mỹ với khuôn mặt trên bệnh nhân

2/ 2011 - 11/2013
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CHI NHÁNH LÂM SÀNG MEDIVIRON, HÒA BÌNH
1

Giám sát chi nhánh
 Quản lý bác sĩ sinh viên
 Quản lý tất cả lịch trình của nhân viên
 Đào tạo nhân viên mới
 Mặc quần áo cho bệnh nhân
 Hỗ trợ bác sĩ

4/ 2010 - 5/2011

PHÕNG KHÁM ĐA KHOA TUY HÕA
Thư ký hành chính tạm thời
 Điều tra dân số và xác định khu vực của các hộ gia
đình có thu nhập thấp
 Danh sách dân cư
 Cập nhật thông tin

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

6/2009 – 10/2010

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒ CHÍ MINH
Chứng chỉ Khoa học sức khỏe

2009

TRUNG CẤP Y TÁ QUẬN TỪ LIÊM

2007

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

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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