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KỸ NĂNG
Tin học văn phòng

Tiếng Anh giao tiếp

Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm

Tổ chức xây dựng và làm việc nhóm

SỞ THÍCH

Thích được làm việc
Đọc sách
Nghe nhạc

CHỨNG CHỈ

Tin học văn phòng
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Vũ Thị Huyền Trang
- Kế toán kho 
- Kế toán nội bộ 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Điểm trung bình: 3,29/4
Đang chờ bằng tốt nghiệp

Chuyên ngành: Kế toán( 2018-2022)

Trường THPT Phúc Thành

Đã tốt nghiệp
( 2015-2018)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
MAY STORE

Trực tiếp tính bill
-Thu tiền khách hàng
-Chịu trách nhiệm nhập xuất hàng hóa trong ca
-Báo cáo kết quả mỗi ca cho cửa hàng trưởng
-Rèn luyện tính cẩn trọng, tỉ mỉ, học được kĩ năng báo cáo, quản lý dòng tiền

Thu ngân- kế toán ca (09/2019 - 11/2020)

Trường ĐH công nghiệp Hà Nội

-Tham gia làm đề án kiến tập
-Có kinh nghiệm kĩ năng làm việc nhóm, tổ chức xây dựng nhóm
-Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ

Sinh viên kế toán (12/2020-nay)

Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu

Nhập dữ liệu theo yêu cầu của cấp trên vào phần mềm.
- Lập phiếu thu, phiếu chi
- Lập phiếu xuất kho, xuất xưởng theo yêu cầu
- Được tiếp xúc và làm việc trên phần mềm kế toán Fast

Kế toán thực tập( 12/2021- 03/2022)

HOẠT ĐỘNG
Trường ĐH công nghiệp Hà Nội
Sinh viên kế toán (08/2018 - 11/2021)
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SỞ THÍCH

Thích được làm việc
Đọc sách
Nghe nhạc
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-Tham gia các buổi hội thảo do khoa, nhà trường tổ chức
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