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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

- Tài chính- Kế toán vẫn luôn là lĩnh vực tôi yêu 
thích, vì thế trong ngắn hạn tôi mong muốn trở 
thành nhân viên kế toán trong một công ty có 
môi trường năng động và cơ hội phát triến.
- Tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng, có hơn 
3 năm kinh nghiệm tại vị trí Giao dịch viên ngân 
hàng. Tôi tin rằng kế toán là vị trí mà tôi có thể 
phát huy những điểm mạnh, năng lực và kinh 
nghiệm của mình. Chính vì thế tôi rất mong có 
cơ hội được làm việc và gắn bó lâu dài.

KỸ NĂNG
Sắp xếp quản lý thời gian

Trung thực và cẩn thận

Tin học Văn phòng

Kỹ năng ngoại ngữ

Khả năng chịu áp lực
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Nguyễn Thị Hà
- Nhân viên kế toán 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học Ngân Hàng TP HCM (2012-2016)

Bằng tốt nghiệp : Đại học
Xếp loại: Khá

Chuyên ngành : Tài chính Ngân hàng

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
NH TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam (06/2016-
05/2020)

Mô tả công việc : 
- Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng một 
cách nhanh chóng và chính xác.
- Cung cấp dịch vụ cũng như xử lý tối đa các yêu cầu của khách hàng.
- Báo cáo, hậu kiểm chứng từ cuối ngày, Thực hiện các công việc khác theo sự 
phân công của cấp trên.
- Luôn cập nhật các quy định, quy trình nghiệp vụ mới, các các sản phẩm, 
chương trình Marketing,…
- Xác định cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách 
hàng sử dụng thêm các sản phẩm khác.

Vị trí : Giao dịch viên

Công ty CP Dược phẩm 3/2 (02/2016-06/2016)

Mô tả công việc : 

- Hỗ trợ thực hiện hạch toán các giao dịch kế toán như kế toán tiền mặt, kế 
toán công nợ, kế toán ngân hàng,...Sắp xếp và lưu trữ các chứng từ kế toán, và 
thực hiện theo các yêu cầu của cấp trên.

Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cẩn thận trong công việc, được mọi 
người tin tưởng, và hướng dẫn nhiệt tình.

Vị trí : Thực tập viên kế toán

Cty TNHH SamSung Việt Nam (02/2021-10/2021)

- Làm việc với 10 đại lý điện thoại như FPT, Cellphones, Mai Nguyên,... để tính 
và tiến hành thanh toán các khoản chiết khấu thương mại, cũng như các CT 
khuyến mãi hàng tháng cho khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan như phòng Sale, phòng Marketing, phòng 
kế toán công nợ,... để xử lý tối đa yêu cầu của khách hàng, giúp khách hàng 

Nhân viên Sales admin
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CHỨNG CHỈ

2014: Chứng chỉ Kế toán Tài chính - ĐH Kinh tế 
TPHCM
2014: Tin học văn phòng B - ĐH Khoa học Tự 
nhiên TPHCM
2016: TOEIC 720 - IIG Việt Nam

SỞ THÍCH

Du lịch
- Tham gia các tour trekking đến những nơi có 
thiên nhiên tươi đẹp
- Du lịch với gia đình hoặc bạn bè
Học tập
- Tham gia khóa học ngoại ngữ và các khóa học 
yêu thích như: nấu ăn, làm bánh,...
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quay vòng vốn một cách nhanh nhất.
- Thực hiện theo các yêu cầu khác của cấp trên.
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