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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

- Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường 
làm việc chuyên nghiệp
- Có cơ hội phát triển trong công việc
- Phát triển được bản thân trong công việc
- Có mức thu nhập ổn định

KỸ NĂNG

GIẢI THƯỞNG

Nghe nhạc, xem phim, đi du lịch

CHỨNG CHỈ

SỞ THÍCH

Nghe nhạc, xem phim, đi du lịch

1Trang Sanketoan.vn

Nguyễn Thanh Vân
- Kế toán bán hàng 
- Kế toán nội bộ 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty Cổ phần Dư Kim

Thời gian làm việc: từ tháng 9/2015 đến tháng 11/2016
- Quản lí hàng hoá, thực hiện thanh toán, thu chi trong ngày
- Báo cáo tồn quỹ hàng ngày
- Kiểm kê hàng hoá hàng tháng và báo cáo
- Theo dõi lập báo cáo doanh số bán hàng của nhân viên gửi về Bộ phận kế 
toán
- Tư vấn, chăm sóc khách hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu

Vị trí: Thu ngân, kế toán bán hàng

Công ty Cổ phần Kính Cộng

Thời gian làm việc: Từ tháng 03/2017 đến 07/2021
- Nhận đề nghị vật tư từ công trường và chuẩn bị đơn hàng
- Kiểm tra, gửi yêu cầu mua hàng kèm báo giá cho kế toán trưởng và lãnh đạo 
công ty phê duyệt
- Cập nhật, phản ánh kịp thời thông tin giao nhận hàng hoá. Kiểm trà số luợng, 
chất luợng, đơn giá của sản phẩm
- Ghi nhận, cập nhật thông tin lên phần mềm kế toán Fast, theo dõi công nợ 
phải thu - phải trả củng nhà cung cấp
- Lập bảng kê, theo dõi những giao dịch trong ngày
- Quản lí hồ sơ khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng mua bán theo danh sách 
- Chấm công, tính luơng
- Các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Vị trí: Kế toán Dự án -Vật tư

Công ty TNHH Thương mại Hương Thủy

Kế toán nội bộ - Xuất hóa đơn
- Xuất hóa đơn GTGT bán hàng
- Theo dõi, cập nhật chương trình khuyến mại, đơn giá sản phẩm 
- Theo dõi công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp
- Theo dõi, đối chiếu tồn kho thực tế với tồn kho trên hệ thống
- Cập nhật hóa đơn đầu vào, đầu ra vào phần mềm kế toán

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
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NGƯỜI THAM CHIẾU

2Trang Sanketoan.vn

ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Chuyên ngành: Kế toán
Bẳng cấp: Cử nhân
Loại tốt nghiệp: Trung bình Khá

HOẠT ĐỘNG

DỰ ÁN THAM GIA

THÔNG TIN THÊM
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