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SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

Thông tin cá nhân 

Họ và tên: Nguyễn Văn An 

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 5/3/1982  

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn 

Quốc tịch: Người Việt Nam 

Thông tin liên hệ 

Địa chỉ: Thủ Dầu I, Việt Nam 

Học vấn/Ngoại ngữ 

01/2007 - 09/2009 Đại Học Quốc Tế M.I.T 

Khoa học Máy tính / Công nghệ thông tin 

Thạc sĩ 

Việt Nam 

- Từ 1/09/2007-> 9/2009: Học sau đại học tại M.I.T 

- Có khả năng lập trình trên NetframeWork 

VB.NET,ASP.NET,Javascript,ASP, C#.... 

- Thành thạo các hệ quản trị CSDL SQL server , Access, Foxpro  

..... . 

 

* Tiếng Anh: đạt chứng chỉ B 
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10/2001 - 05/2005 ĐH Khoa học tự nhiên 

Khoa học Máy tính / Công nghệ thông tin 

Cử nhân 

Việt Nam 

- Tốt nghiệp Đại Học Khoa học tự nhiên khoa công nghệ thông tin 

- Đọat giải 3 cuộc thi Tin Học do Đại học Khoa học tự nhiên tổ 

chức.  

 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Trung cấp 

Kinh nghiệm làm việc 

Tổng số năm kinh nghiệm 

làm việc: 
7 năm 

07/2007 - Hiện tại Công ty THNN MOVINA - Đồng Nai - Việt Nam 

 

Nhân viên - IT-Phần cứng/Lập trình 

* Công ty THNN MOVINA là công ty chuyên sản xuất nón thời 

trang 

 

* Tóm tắt kinh nghiệm: giám sát vá quản lý hệ thống mạng/phần 

cứng máy tính/ Lập trình các Module ERP, SAP... 

 

* Công việc: 

- Xây dựng các module ERP từ tập đoàn cho phù hợp với tình hình 

tại công ty. 

- Thu thập dữ liệu cho việc phát triển ứng dụng SAP trong công ty. 
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- Giám sát vá quản lý hệ thống mạng/phần cứng máy tính. 

- Lập báo cáo lên ban giám đốc về tình trạng hệ thống. 

- Giám sát hệ thống bán hàng và hệ thống cân điện tử. 

- Triển khai ứng dụng phần mềm đóng gói và phát triển phần mềm 

mở. 

 

- Làm việc tốt với các thiết bị của Cisco và các hảng tương đương 

- Triển khai các ứng dụng của Microsoft trong doanh nghiệp (ISA 

Security,Mail Exchange server hoặc MDeamon, Share Point...). 

- Triển khai hệ thống bảo mật nhiều cấp dựa trên phần cứng và 

phần mềm (Các chương trình diệt Virus, Ad0ware,Spyware, 

firewall). 

 

* Thành tích: luôn hoàn thành tốt công việc được giao  

 

* Lý do chuyển việc: mong muốn tìm môi trường làm việc mới 

năng động hơn và có nhiều cơ hội phát triển bản thân 

 

07/2005 - 07/2007 Công ty TNHH Woosung Vina - Đồng Nai - Việt Nam 

 

Nhân viên 

* Công ty TNHH Woosung Vina là công ty chuyên sản xuất, xuất 

khẩu thủy hải sản và thức ăn gia súc 

 

* Tóm tắt kinh nghiệm:Lập trình/ giám sát vá quản lý hệ thống 

mạng/phần cứng máy tính  

 

* Công việc: 

- Hổ trợ người dùng trong việc sử dụng các ứng dụng ERP từ tập 
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đoàn. 

- Giám sát vá quản lý hệ thống mạng/phần cứng máy tính. 

- Lập báo cáo lên ban giám đốc về tình trạng hệ thống.  

- Giám sát hệ thống bán hàng và hệ thống cân điện tử. Triển khai 

ứng dụng phần mềm đóng gói và phát triển phần mềm mở. 

- Làm việc tốt với các thiết bị của Cisco và các hảng tương đương.  

- Triển khai các ứng dụng của Microsoft trong doanh nghiệp (ISA 

Security,Mail Exchange server hoặc MDeamon, Share Point...).  

- Triển khai hệ thống bảo mật nhiều cấp dựa trên phần cứng và 

phần mềm (Các chương trình diệt Virus, Ad0ware,Spyware, 

firewall). 

 

* Thành tích: 

- Luôn hoàn thành tốt công việc được giao 

 

* Lý do chuyển việc: Hoàn tất việc học 

 

Người tham khảo:  

 Trần Văn Tấn 

Trưởng Phòng - Cá nhân 

0909751551 

trantancp@cp.com.vn 

Kỹ năng 

 Kỹ năng vi tính văn phòng - Microsoft Word 

Trung cấp 

 Kỹ năng vi tính văn phòng - Đánh máy 
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Cao cấp 

 Kỹ năng vi tính văn phòng - Microsoft Excel 

Trung cấp 

 Kỹ năng quản lý - Kỹ năng kiểm soát quá trình 

Trung cấp 

 Kỹ năng giao tiếp - Đối thoại 

Trung cấp 

Mục Tiêu Nghề Nghiệp 

Vị trí mong muốn: Trưởng phòng/Nhân viên IT, lập trình Web 

Mức lương gần đây nhất: 7,000,000 VNĐ 

Mức lương mong muốn: Thương lượng 

Cấp Bậc Mong Muốn: Điều hành 

Loại công việc: Toàn thời gian cố định 

Ngành nghề mong muốn: CNTT - Phần mềm 

CNTT - Phần cứng/ Mạng 

 

Nơi làm việc ưa thích: Bình Dương 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Đồng Nai 

 

Công Việc Mong Muốn: - Tìm kiếm công việc phù hợp với năng lực hiện tại và môi trường 

làm việc chuyên nghiệp hơn. 

Có thể đổi chỗ ở: Có 
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Có thể đi công tác: Có 
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