
Thông tin này đã được ẩn.

Thông tin này đã được ẩn.

16/09/1999

Số nhà 3, ngách 29/8 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà 
Nội

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

- Lấy hiệu quả công việc để đánh giá trình độ và 
năng lực. Luôn đặt tiêu chí "lợi ích của doanh 
nghiệp" lên hàng đầu.
- Ngắn hạn: Sau 2 tháng trở thành nhân viên kế 
toán chính thức của công ty và luôn hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao.
- Dài hạn: Gắn kết, phát triển cùng công ty góp 
phần xây dựng sự nghiệp cá nhân.

KỸ NĂNG
Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng tin học văn phòng

CHỨNG CHỈ

- Chứng chỉ Toice ETS IIG Vietnam 2022

1Trang Sanketoan.vn

Nguyễn Thị Nhật Hằng
- Kế toán công nợ 
- Kế toán tiền mặt, ngân hàng 
- Kế toán bán hàng 
- Kế toán nội bộ 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Trường Đại học Thủy Lợi

Tốt nghiệp loại: Giỏi
GPA: 3.27/4

Chuyên ngành: Kế toán (9/2017 - 8/2021)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINH NGUYÊN 
GATEAUX

Thời gian làm việc: 9/2021 - 12/2021
Mô tả công việc: 
- Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán 
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo đúng quy định
- Đi giao dịch ngân hàng
- Xuất hóa đơn 
- Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp

Vị trí: Nhân viên kế toán nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN CAPELLA D1

Thời gian làm việc: 11/2020 - 04/2021
Mô tả công việc: 
- Thực hiện kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán
- Thực hiện quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán
- Hỗ trợ làm báo cáo kế toán hằng ngày
- Ghi chép, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp

Vị trí công việc: Thực tập sinh kế toán

TẦNG HẦM 87 KIM MÃ

Thời gian làm việc: 04/2019 - 09/2019
Vị trí công việc: Nhân viên bán hàng

GIA SƯ
Môn Toán học và Hóa học lớp 8 và lớp 9
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GIẢI THƯỞNG
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Thời gian làm việc: 2017 - 2019
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