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SƠ YẾU LÝ LỊCH  

NGUYEN VAN ABC 

Địa chỉ:  ……………………………… 

Email : ....@gmail.com 

Di động: xxxx xxx xxx 

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:  

Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Thương Mại 

Điểm trung bình: 7.9/ 10 

Thành tích học tập nổi bật: 

- 3 kỳ cuối cùng đạt học lực giỏi. 

- Nhận được học bổng Toàn phần của Trung tâm tiếng anh XXX 

 

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:  

- Nhận được danh hiệu «Thành viên tích cực của CLB nhà quản trị tương lai» 

+ Thường xuyên đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm trong các hoạt động của CLB nhà quản trị 

được tổ chức tại trường ĐHTM 

+ Là đối mối liên lạc, kết nối các hội viên và các doanh nghiệp thuộc một số tỉnh phía bắc: 

Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh 

- Chương trình hiến máu nhân đạo năm 2014 và 2015 

+ Tham gia từ khâu chuẩn bị chương trình hiến máu. 

+ Điều hành một nhóm 15 người là các thành viên từ nhiều trường khác nhau khi tiến hành 

tổ chức, sắp xếp người hiến máu. 

KỸ NĂNG:  
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- Kỹ năng sử dụng Word, Excel, Power Point: Cao cấp 

- Tiếng anh: Thành thạo 4 kỹ năng 

- Khả năng trình bày vấn đề mạch lạc 

- Tự tin khi nói trước và thuyết trình trước đám đông 

PHẨM CHẤT: 

- Chăm chỉ 

- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao 

- Linh hoạt trong công việc 

- Khả năng thích nghi với sự đổi mới cao 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:  

2011 – Hiện tại: Gia Sư 

- Gia sư môn Toán cho các lứa tuổi: Tiểu học, Trung học, Người đi làm 

- Gia sư môn Tiếng Anh cho người đi làm 

2014 - 2015: Nhân viên bán hàng của thương hiệu XXX tại trung tâm thương mại YYY 

- Tham gia bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. 

- Tư vấn, giới thiệu cho khách nước ngoài không chỉ về sản phẩm mà còn về thương hiệu xxx 

 

SỞ THÍCH:  

- Thích đọc sách về làm giàu 

- Thích giao tiếp mở rộng mối quan hệ 

- Chơi đá bóng và bơi lội 

 


