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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

- Mong muốn được thể hiện kỹ năng, kiến thức 
chuyên môn của mình cống hiến cho sự phát 
triển của doanh nghiệp.
- Được học hỏi nâng cao kiến thức kinh nghiệm
- Mục tiêu dài hạn: trở thành kiểm toán viên

KỸ NĂNG

CHỨNG CHỈ

- Tin học văn phòng
- Toeic
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Đỗ Thị Thu Trang
- Kế toán thuế 
- Kế toán tiền mặt, ngân hàng 
- Kế toán nội bộ 
- Kế toán tổng hợp 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Học Viện Tài Chính
Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp

HOẠT ĐỘNG

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Đồng Tâm

- Thực hiện việc cập nhật giá, sản phẩm mới vào phần mềm quản lý kế toán; 
tính tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng.Tập hợp các hóa đơn bán hàng hóa, dịch 
vụ trong ngày. Kiểm tra – đối chiếu các số liệu về mua bán hàng hóa trên phần 
mềm quản lý kế toán với số liệu thống kê trong kho và công nợ.

Vị trí: Thực tập sinh Kế toán

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuân Thịnh

- Lập phiếu thu - chi trên phần mềm, thu tiền và chịu trách nhiệm về số tiền 
thu, nộp quỹ theo quy định. Hạch toán, định khoản & nhập liệu số liệu vào 
phần mềm kế toán. Rà soát, kiểm tra đối chiếu các chứng từ kế toán, sổ sách 
ngân hàng.

Vị trí: Thực tập sinh Kế toán

Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Năng lượng TANK

- Theo dõi chi phí vật tư, chi phí nhân công, vận hành trang thiết bị, quản lý các 
hợp đồng xây dựng
- Tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành từng công trình, hạng mục
- Kiểm tra tính hợp lệ - chính xác của các chứng từ kế toán trước ghi sổ -
hạch toán.
- Lập báo cáo khi phát hiện các khoản chênh lệch so với định mức, các khoản 
chi phí phát sinh ngoài dự toán.
- Lập các báo cáo công việc định kỳ theo quy định của doanh nghiệp.
- Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, bán niên, năm.
- Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu cho công trình hoàn thành và các hóa đơn 
liên quan đến nghiệp vụ.
- Hợp tác cùng phòng ban kế toán và đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ 

Vị trí: Kế toán tổng hợp

1



Trang Sanketoan.vn

sở giữa báo cáo và quyết toán.
- Chuẩn bị các khoản thanh toán thuế và khoản hoàn thuế.
- Quản lý - theo dõi - kiểm soát tiến độ thi công và phân bổ chi phí cho từng giai 
đoạn hoàn thành.
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