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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

- Trở thành nhân viên chính thức, áp dụng 
những kiến thức kế toán chuyên ngành đã học 
vào công việc thực tế.
- Học hỏi, rèn luyện thêm kiến thức, kỹ năng về 
tin học văn phòng, giao tiếp,...,xây dựng sự 
nghiệp cho bản thân và hoàn thành tốt công 
việc được giao.

KỸ NĂNG
Tin học văn phòng

Tiếng Anh giao tiếp

CHỨNG CHỈ

- Microsoft Office Specialist Word 2013
- Microsoft Office Specialist Excel 2013
- Chứng chỉ ngoại ngữ B1 do trường Học Viện 
Ngân Hàng cấp
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Phạm Thị Phương Thảo
- Kế toán thuế 
- Kế toán nội bộ 
- Nhân viên kế toán 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Cử nhân nghành Kế toán - Kiểm toán
GPA: 2.95/4

T8/2017- T7/2021

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trung tâm kế toán HANT

- Sắp xếp chứng từ
- Viết hoá đơn GTGT
- Nhập hoá đơn lên phần mềm MISA 
- Kiểm tra, tổng hợp chứng từ kế toán
- Kê khai thuế hàng quý, báo cáo sử dụng hoá đơn
- Nộp thuế theo đúng quy định vào ngân sách Nhà nước
- Tham gia hỗ trợ kế toán trưởng trong các công việc kế toán.

Vị trí: Kế toán thuế

Công ty cổ phần Bất động sản Suncity Việt Nam

- Theo dõi thu chi nội bộ và báo cáo hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xuất (nếu 
cần)
- Tổng hợp các chứng từ có tính hợp lý, hợp lệ
- Lưu trữ và bảo mật các giấy tờ nội bộ
- Soạn thảo hợp đồng
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong vấn đề thủ tục.

Vị trí: Kế toán nội bộ

HOẠT ĐỘNG
Học viện Ngân hàng

Thường xuyên tham gia hoạt động hiến máu tại trường, là thành viên tích cực 
của Đội hiến máu tình nguyện tại trường Học Viện Ngân Hàng

Tình nguyện viên

THÔNG TIN THÊM
- Là người hoạt bát, dễ gần, cẩn thận, nhiệt tình, chịu đựng áp lực và có tinh 
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SỞ THÍCH

- Đọc sách 
- Xem phim 
- Chụp ảnh
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thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Chăm chỉ, ham học hỏi và dễ thích nghi với môi trường làm việc mới.
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