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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

- Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường 
làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Có cơ hội thăng tiến, gắn bó lâu dài và thành 
công trong công việc.

KỸ NĂNG
Trình độ Tiếng Trung

Tin học văn phòng

Trình độ Tiếng Anh

CHỨNG CHỈ

- Chứng chỉ tin học Cơ bản
- Chứng chỉ tin học Nâng cao

SỞ THÍCH

Du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ
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Đào Thị Chuẩn
- Kế toán thuế 
- Kế toán nội bộ 
- Kế toán tổng hợp 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Tên trường học: Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

- Bằng cấp: Cử nhân Kế toán
- Xếp loại bằng: Khá
- Đạt tổng điểm: 3,12/4

Chuyên ngành: kế toán

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hà Đô

- Chấm công, Tính lương và thưởng, phạt cho nhân viên; 
- Theo dõi nhập xuất tồn kho hàng.
- Theo dõi thu chi hằng ngày.
- Theo dõi tình hình kinh doanh hằng ngày và tháng;
- Lên đơn bán hàng, đối soát và làm việc với đơn vị vận chuyển;
- Kiểm tra báo cáo bên bộ phận marketing và sale;
- Làm các công việc phát sinh mà giám đốc yêu cầu. 
Thành tích:
- Hoàn thành các công việc được giao
- Được nhận làm nhân viên chính thức sau một tháng thử việc

Kế toán nội bộ

Công ty TNHH Công nghệ DAHAGO

- Tính lương cho nhân viên; 
- Nhập hóa đơn bán hàng lên phần mềm của công ty;
- Nhập công nợ khách hàng lên file; 
- Soạn thảo hợp đồng kinh tế, dự thảo hợp đồng. 
Thành tích:
Hoàn thành các công việc được phân công.

Thực tập kế toán

Công việc Online
CTV
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- Đăng bài bán các sản phẩm quần áo trẻ em và mô giới nhà trọ, chung cư 
mini.
-Tư vấn, thuyết phục khách hàng, chốt đơn, lên danh sách. 
Thành tích:
- Tìm kiếm được nhiều khách hàng mới.

HOẠT ĐỘNG
Đại học Công nghiệp Hà Nội
- Tham gia hiến máu nhân đạo
- Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa tiếng anh.
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