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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Mục tiêu ngắn hạn:Tìm được môi trường làm 
việc mới phù hợp, với những kiến thức và kinh 
nghiệm có được về công việc kế toán. Tôi mong 
muốn rằng sẽ đóng góp trong sự phát triển của 
công ty trong tương lai.

KỸ NĂNG
Tin học văn phòng

Tiếng Anh giao tiếp

CHỨNG CHỈ

- Chứng chỉ tiếng anh TOEIC
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Nguyễn Hiền Ly
- Kế toán tiền mặt, ngân hàng 
- Kế toán nội bộ 
- Nhân viên kế toán 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Loại tốt nghiệp: Khá
Chuyên ngành: Kế toán

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN BẢO 
MINH

Thời gian: 10/2020 - 06/2021
Công việc:
- Sắp xếp hồ sơ, chứng từ kế toán;
- Hạch toán hóa đơn GTGT đầu vào lên phần mềm kế toán Misa;
- Kế khai sao kê ngân hàng lên phần mềm kế toán Misa;
- Đối chiếu số liệu bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra hàng tháng.

Vị trí: Thực tập sinh kế toán

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MẠNG VÀ MÁY TÍNH TIC

Thời gian: 10/2021 - 12/2021
Công việc:
- Điều phối giao vận;
- Lập phiếu nhập kho trên phần mềm kế toán Misa, theo dõi tồn kho;
- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ nhập - xuất kho;
- Đối chiếu, chốt công nợ với nhà cung cấp, khách hàng.

Vị trí: Nhân viên kế toán bán hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAKIO
Vị trí: Nhân viên kế toán nội bộ
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Thời gian: 02/2022 - 05/2022
Công việc:
- Kiểm tra, rà soát phiếu nhập kho, phiếu xuất kho trước khi lưu trữ;
- Nhập liệu chứng từ nghiệp vụ ngân hàng trên phần mềm kế toán Misa, thực 
hiện giao dịch tại ngân hàng;
- Đối chiếu, chốt công nợ với nhà cung cấp, khách hàng;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH;
- Thực hiện một số công việc hành chính phát sinh.
- Đối chiếu, chốt công nợ với nhà cung cấp, khách hàng.

HOẠT ĐỘNG

DỰ ÁN THAM GIA

THÔNG TIN THÊM
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