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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

_Cố gắng phấn đấu phát triển không ngừng
_Có 3 năm kinh nghiệm trong vị trí quản lý và trưởng phòng knh doanh 
_ Có ý chí cầu tiến luôn luôn học hỏi hoàn thiện bản thân và gắn bó lâu dài
_ Niềm đam mê kinh doanh
_ Tìm hiểu thị trường kinh doanh , đem những kinh nghiệm học được vào thực tiễn áp dụng vào công ty .
_Muốn làm giàu bằng kinh doanh .

HỌC VẤN

Đại Học Kinh Tế Tphcm
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Bằng cấp: Cử nhân quản trị kinh doanh
Tốt nghiệp loại: Giỏi

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Lasante International
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Mô tả:
- Gặp gỡ đối tác kinh doanh 
_ Lập kế hoạch kinh doanh và doanh số thúc đẩy doanh số
_ Thúc đẩy pr sản phẩm trên các kênh TMDT 
_ Nghiên cứu thị trường và phát triển thị trường ở các tỉnh và thành phố
_ Báo cáo cho cấp trên đưa ra các phương án thúc đẩy doang số
_ Báo cáo tài chính và các chính sách phát triển cho công ty

CÁC KỸ NĂNG

Kỹ năng chính: 

Kỹ năng khác: Lãnh đạo, Giải quyết vấn đề, Giao tiếp và tạo lập quan hệ, Đàm phán thuyết phục, Quản lý bản thân, Làm

việc nhóm, Phát triển cá nhân sự nghiệp, Tổ chức công việc hiệu quả

SỞ THÍCH

Nghe nhạc 
Xem phim
Đọc sách 
Du lịch
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NGOẠI NGỮ

TIẾNG ANH
- Nghe: Tốt - Nói: Khá - Đọc: Tốt - Viết: Khá

TRÌNH ĐỘ TIN HỌC

Tin học văn phòng
- MS word: Tốt - MS Excel: Tốt - MS power point: Khá - MS Outlook: Khá
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