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TRÌNH ĐỘ 

VÀ BẰNG 

CẤP 

 

-Từ tháng 07/2012 – 09/2015: Tốt nghiệp Trường cao đẳng Tài 

Chính Hải Quan – chuyên ngành “Kế Toán Doanh Nghiệp” 

-Từ 08/2014 – 10/2014: Tốt nghiệp khóa “Tin học văn phòng – văn 

bằng B”  

 

MỤC TIÊU 

NGHỀ 

NGHIỆP 

 

-Là sinh viên mới ra trường tôi mong muốn có cơ hội phát huy khả 

năng vào kiến thức chuyên môn tại công ty và tìm kiếm cơ hội phát 

triển và thành công trong công việc. 

-Góp phần cho công ty ngày một phát triển và nâng cao tay nghề 

chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm làm việc để có cơ hội thăng 

tiến nghề nghiệp trong công ty. 

-Mong muốn một công việc ổn định và lâu dài tham gia vào việc 

phát triển công ty 

 

KINH 

NGHIỆM 

CHUYÊN 

MÔN 

-Từ 03/2025 – 05/2015 tôi thực tập và học hỏi tại công ty Cổ phần 

Siam Brothers Việt Nam. Được công ty cho học hỏi tiếp xúc hóa 

đơn – chứng từ thực tế, được thực hành trên phần mềm kế toán. 

-Trong thời gian học tập tôi còn có thời gian làm thu ngân tại Chợ 

Đầu Mối Nông Sản Hóc Môn 

-Từ tháng 08/2015-10/2015 tôi có làm kế toán nội bộ tại công ty 

TNHH Nhị Phát. Tôi được làm hóa đơn bán hàng, làm phiếu thu 

chi, theo dõi công nợ, nhắc nợ, nhập xuất tồn, theo dõi hàng tồn 

kho. 

 

KỸ NĂNG 

CÔNG VIỆC 

 

-Sử dụng được Microsoft Word, Microsoft Excel 

-Sử dụng được phần mềm kế toán LinkQ, Misa, Bravo 

-Sử dụng được HTKK 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOẠI 

KHÓA 

Thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường 
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THÔNG TIN 

BỔ SUNG 

-Có tính tỉ mỉ, cẩn thận. 

-Có thể chịu được áp lực công việc. 

-Trong công việc hay cuộc sống tôi là người nhiệt tình, chịu khó 

học hỏi. 

-Mục tiêu tôi theo đuổi là trở thành một kế toán giỏi. 

 


