Hoàng Tống
English Commercial
Nationality: Vietnam
City: Ho Chi Minh
Phone Number: 0933001105
Sex: Male

Marital Status: Single
Born on: 05/11/1994
Country: Viet Nam
Email: hoangtong1105@gmail.com

Address: 79/16 Tran Van Dang P9 Q3

EDUCATION

● Ho Chi Minh | Hoa Sen University | Commercial English
January 2012 - May 2016
Hiện tại tôi vẫn đang theo học trường ngoại ngữ Res (Reliable English School) để học thêm nhiều kiến thức chuyên
môn sau khi tốt nghiệp Đại học Hoa Sen.
Khi tôi còn ngồi ở ghế nhà trường, tôi tích cực tham gia các hoạt động, cụ thể là huy động các học viên khác cùng
đóng góp Giúp đỡ đồng bào miền Trung lũ lụt- và đạt được mốc nhiều hơn mong đợi. Từng là một đại diện ở lớp,
điều đó thực sự giúp tôi có nhiều cơ hội để rèn luyện bản thân, kĩ năng có sức thuyết phục, cũng như làm việc
nhóm- cộng đồng, dù quy mô nhỏ.
Về bản thân tôi, tôi tự đánh giá mình là một người trung thực, siêng năng chất Sài Gòn. Rất tò mò và ham tìm hiểu.
Và tôi biết ý nghĩa của câu nói "Mọi công việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và say mê"- Turkey quotes.

W ORK EXPERIENCE

● 186-188 Le Thanh Ton D1 | Avanti hotel by Vision | Bartender/ Receptionist.
December 2015 - February 2017
Pha chế các thức uống cà phê Việt Nam, cà phê Ý và các thức uống khác. Kiểm kê hàng tồn, đặt hàng. Vệ sinh khu
vực quầy bar, kho. Đảm bảo thực phẩm được chuẩn bị phù hợp với quy định vệ sinh ATTP.
Duy trì khu vực chế biến nguyên liệu sạch sẽ và gọn gàng. Nhận hàng, kiểm tra và lưu giữ để đảm bảo chất lượng.
Nhân viên Lễ Tân thay thế, check in/out cho khách hàng.

LANGUAGE SKILLS
★ English

SKILLS
★ Các quy trình tiếp thị, quảng cáo, bán hàng, chăm sóc khách hàng và tổ chức sự kiện.

Giao tiếp trực tiếp hoặc qua điện thoại, thư tín, thư báo, thư điện tử với đồng nghiệp, đối
tác và khách hàng. Soạn thảo, trình bày văn bản hành chính và thư tín thương mại. Viết
báo cáo và thuyết trình về một dự án của cá nhân hoặc của nhóm. Phiên dịch trong các
cuộc thảo luận thông thường và biên dịch các văn bản, tài liệu thông dụng trong thương
mại.

