Lê Thị Minh Thư
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Mục Tiêu Nghề Nghiệp
- Thể hiện năng lực của bản thân, tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm nhằm hoàn
thiện bản thân và củng cố kiến thức chuyên môn còn thiếu.
- Hoàn thiện kĩ năng giao tiếp của bản thân.
- Trở thành nhân viên kế toán xuất sắc.

 Học Vấn
CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp.

2013 - 2016
 30/12/1992

Tốt nghiệp Cao đẳng hệ Chính quy.

 Nữ

 Kinh Nghiệm Làm Việc
CÔNG TY GAME ĐỨC NGUYÊN PHÁT
Quản lý chi nhánh Trường Sơn

 0973201423

9/2016 - HIỆN TẠI



- Quản lý nhân viên.
- Theo dõi hoạt động cùa nhân viên và kiểm tra thiết bị game.
- Xử lý các tình huống phát sinh. xảy ra tại chi nhánh.
- Kiểm tra sổ sách và doanh thu.
- Làm báo cáo doanh thu hằng ngày, hằng tháng gửi về công ty.
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI LÊ HUỲNH
Thực tập sinh

04/2016 - 06/2016

Sử dụng phần mềm kế toán
2013 - 2014

SỞ THÍCH
Đọc sách
Xem phim

 Hoạt Động

Nghe nhạc
07/2016 - 08/2016

- Thu gom rác thải và làm sạch đường phố.
- Thu gom phế liệu cũng như sách vở cho địa phương nhằm gây quỹ khuyến học, tạo
điều kiện cho trẻ em nghèo có cơ hội được đi học và đến trường.
HỘI THAO VÀ VĂN NGHỆ 20/11
Thành viên trong nhóm múa

07/2016 - 08/2016

- Tham gia đóng góp ý tưởng và tập luyện.

 Chứng Chỉ
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường và xã hội.
- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ nội bộ.
- Kỹ năng thuyết trinh, trình bày.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc làm.
- Tin học văn phòng 1,2.
- Tiếng Anh giao tiếp 1,2.

Tin học văn phòng
Tiếng Anh

- Kiêm kê nguyên liệu đầu vào, đầu ra trong mỗi ngày hoạt động.
- Chịu trách nhiệm và lập báo cáo thu, chi hàng ngày của cửa hàng.

MÙA HÈ XANH NĂM 2016
Tình nguyện viên

Số 8, Nghĩa Hưng, P.6, Q.
Tân Bình, Thành phố Hồ Chí
Minh

KỸ NĂNG

- Kiểm tra các hóa đơn.
- Lập phiếu thu, chi trên hệ thống phần mềm Misa.
- Theo dõi nhập, xuất, tồn trên hệ thống phần mềm Misa.
CỬA HÀNG BÁNH MÌ ANH VIỆT
Nhân viên thu ngân

 leesandy1292@gmail.com

2016

Du lịch

