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

Đạt được vị trí cố vấn tài chính và tham gia với một tổ chức mang lại triển vọng nghề
nghiệp lâu dài. Sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới để thực hiện tầm nhìn
của công ty và mở rộng sự nghiệp của tôi.
KỸ NĂNG










Tin học / Kỹ thuật
Giao tiếp
Làm việc theo nhóm
Lãnh đạo / Quản lý
Lập kế hoạch / Tổ chức
Giải quyết vấn đề / Tư duy độc lập
Đổi mới và sáng tạo
Nghiên cứu / Phân tích

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

8/ 2008 - 9/2013

NGÂN HÀNG ACB
Thực tập sinh
 Chỉnh sửa và quản lý nội dung cho các ấn phẩm
tài chính hàng tuần
 Xác minh tính khả thi và chính xác của các ý
tưởng tùy chọn chiến lược trải rộng được đề xuất,
vị trí mở, cập nhật và dữ liệu liên quan đến thị
trường
 Hỗ trợ cho quản trị viên

10/ 2006

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAICHILIFE
Nâng cao năng lực cho sinh viên tốt nghiệp (LPKS)
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Tiến hành hội thảo với 15 đến 400 người tham dự
Làm sáng tỏ các chiến lược truyền bá tùy chọn với
việc sử dụng trình bày video tường thuật

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

2007

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG
Cử nhân Tài chính
Trung bình: 7.5

2002

CAO ĐẲNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG MINH HÒA
Văn bằng kế toán
Trung bình: 8.7

1999

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG VĂN CHÁNH

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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