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ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ KẾ TOÁN THUẾ 

Ảnh 

Thông Tin Cá Nhân 

- Họ và Tên:  

- Ngày sinh:  

- Địa chỉ:  

- Số điện thoại:  

- Email:  

Mục Tiêu 

Nghề Nghiệp 

- Là một sinh viên kế toán mới ra trường tôi luôn mong muốn được làm việc đúng 

chuyên ngành để có thể vận dụng được những kiến thức - kỹ năng mà tôi đã trau dồi. 

- Tôi sẽ làm việc hết mình để trở thành một kế toán Trưởng thật giỏi, giúp ích cho 

doanh nghiệp cũng như xã hội thêm phồn vinh. 

Trình Độ 

và Bằng Cấp 
Từ          đến         Tốt nghiệp                                                                              - loại      

 Từ          đến         Tốt nghiệp                                                                              - loại      

Kinh Nghiệm 

Chuyên Môn 

- 

-  

Kỹ Năng 

Công Việc 

- Sử dụng thành thạo Word, Excel để soạn thảo văn bản, lập và tính các bảng tính tiền 

lương, phân bổ chi phí... 

- Sử dụng thành thạo phần mềm kê khai thuế, phần mềm kế toán Misa. Đã làm báo cáo 

thuế hoàn chỉnh và lên được báo cáo tài chính trên cả Excel và phần mềm kế toán Misa. 

Hoạt Động 

Ngoại Khóa 

- Thường xuyên tham gia các hoạt động sinh viên tình nguyện, hiến máu nhân đạo của 

Trường phát động. 

- Là thành viên tích cực của: 

Thông Tin 

Bổ Sung 

- Là người có khả năng giao tiếp tốt, tôi luôn tự tin vào bản thân mình sẽ mang lại sự 

gần gũi, không khí vui tươi cho những người xung quanh. 

- Trong cuộc sống hay trong công việc tôi luôn là người nhiệt tình, chăm chỉ. 

- Cận thận và thật thà là hai đức tính luôn sẵn có trong tôi. 

- Tôi luôn mong ước được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, nếu được lựa 
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chọn tôi sẽ làm việc hết mình để góp phần làm cho quý công ty luôn thịnh vượng. 

Xác Nhận 

Thông Tin 

Công ty: 

Kế toán Trưởng:                                                          SĐT: 

 


