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GIẢI THƯỞNG

- Đọc sách
- Xem film
- Ăn uống

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 từ công việc kế toán. Tôi mong 
muốn rằng sẽ đóng góp trong sự phát triển của 
công ty trong tương lai.
Mục tiêu dài hạn: Trở thành Kế toán trưởng

KỸ NĂNG
Tin học văn phòng

Tiếng Hàn giao tiếp

Tiếng Anh giao tiếp
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Lương Thị Hồng
- Kế toán bán hàng 
- Kế toán nội bộ 
- Kế toán tổng hợp 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Trường Đại học Hòa Bình

- Tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường tổ chức
Đề tài: Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH Thầy Khánh
- Dự án " Sinh viên khởi nghiệp" 
Địa điểm: Số 8, Bùi Xuân Phái, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Vai trò: Quản lý thu - chi của dự án, liên hệ và mở rộng dự án đến sinh viên 
trong trường và sinh viên các trường khác

Chuyên ngành: Kế toán

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty TNHH Thầy Khánh

- Chấm công và tính lương cho nhân viên
- Quản lí thu - chi và báo cáo quỹ tiền mặt mỗi ngày cho giám đốc
- Hỗ trợ giải quyết vấn đề khác theo yêu cầu của giám đốc

Nhân viên kế toán

HOẠT ĐỘNG
Nhóm tình nguyện "mùa đông cho em" 2019

Vai trò: phát động phong trào góp áo ấm cho trẻ em vùng cao tới các lớp trong 
trường, kiểm kê và sắp xếp quần áo để gửi đi quyên góp

Tình nguyện viên
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SỞ THÍCH

- Đọc sách
- Xem film
- Ăn uống

NGƯỜI THAM CHIẾU

Giám đốc: Nguyễn Văn Khánh
SĐT: 0353873969
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