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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Muốn hoàn thiện nghề nghiệp bản thân bằng cách phiêu lưu vào mọi ngành nghề, thâm nhập vào nhiều trường hợp khác
nhau nhầm hiểu rõ hoàn cảnh môi trường cũng như tính cách của nhiều con người khác nhau để phục vụ cho mục tiêu
nghề nghiệp về mảng quản lý nhân sự

HỌC VẤN
Đại học Công Nghiệp Tp Hồ Chí
Minh

Chuyên ngành: Quản trị Kinh Doanh Tổng Hợp
Tốt nghiệp loại Khá, điểm trung bình 7.2

09/2012 - 01/2016

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trung Tâm Đào Tạo Trường Đại
Học Văn Lang
08/2016 - 05/2017

Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật
Tường An
10/2015 - 12/2015

Nhân viên tư vấn tuyển sinh
- Tham gia nghiên cứu thị trường, xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh
- Đề xuất các chính sách tuyển sinh phù hợp với cấp trên
- Thực hiện kế hoạch, triển khai tuyển sinh, và báo cáo kết quả theo các kênh
tuyển sinh;
- Xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát và báo cáo kết quả tuyển sinh từ các
nguồn dữ liệu nhờ các hoạt động trên Fanpage Facebook trung tâm
- Tổ chức các hoạt động Telesale để tuyển sinh và tư vấn cho khách hàng tiềm
năng qua điện thoại
- Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, phản ánh của học viên liên quan đến chất
lượng dịch vụ đào tạo của trung tâm
- Quản lý dữ liệu khách hàng tiềm năng, khách hàng ghi danh và khách hàng hiện
có;
- Quản lý nguồn thông tin học viên cũ và tiềm năng.
Nhân viên bán hàng
- Bán hàng với các chủ tiệm tạp hóa, ghi đơn hàng theo yêu cầu khác hàng,
- Quảng bá sản phẩm thông mới, hướng dẫn trưng bày sản phẩm theo yêu cầu
công ty
- Lập báo cáo sản lượng bán ra hàng ngày.

THÔNG TIN THÊM
Điểm mạnh: Có trách nhiệm, hiểu vấn đề nhanh, thân thiện hợp tác dễ dàng với mọi người xung quanh.
Điểm yếu: Thật thà

KỸ NĂNG
Làm việc nhóm
Tin Học Văn Phòng
Anh Văn
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