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 MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP 

Trao dồi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu trong công việc.Thực hiện được mục tiêu 

trở thành giám sát sản xuất, kiểm nghiệm ít nhất trong 2 tháng tập huấn. Sau đó, tập trung nâng cao trình độ tiếng 

anh hỗ trợ trong công việc tối đa 

 HỌC VẤN 

 Sinh viên Đại học Cần Thơ từ 09/2014 - 06/2018 

 Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm 

 Tốt nghiệp loại Giỏi - Điểm trung bình :3.4/4.0 

 HOẠT ĐỘNG 

 13/12/2017 - 20/12/2017: Tham gia chương trình trao đổi sinh viên với Thái Lan 

 Giao lưu học tập công nghệ, máy móc, văn hóa nước Thái Lan,.... 

 Nâng cao trình độ giao tiếp và ngôn ngữ tiếng anh, học và biết thêm về ngôn ngữ 

 02/11/2016 - 21/11/2016: Tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng tân sinh viên của bộ môn 

Công Nghệ Thực phẩm 

 Hoàn thành bài hát và biễu diễn tự tin trên sân khấu, trao đổi kinh nghiệm học tập 

và phong trào cho các bạn tân sinh viên 

 Rèn luyện kỹ năng mềm, làm chủ bản thân trước đám đông, thể hiện năng khiếu 

và đam mê 

 19/09/2016 - 31/10/2016: Tham gia cuộc thi Dream with DELL 

 Top 04/50 người trúng tuyển và nhận được học bổng tài trợ là 1 chiếc Laptop 

Dell INSPIRON 

 05/11/2017 - 10/11/2017: Tham gia hội thao cấp khoa 

 Tham gia chạy đường ngắn 100m 

 Rèn luyện sức khỏe và nâng cao tinh thần tham gia phong trào 

 Tham gia lợi ích cộng đồng 

 Đến thăm trại trẻ mồ cô Hoa Mai ( Cái Răng , Cần Thơ) và tặng sách, bánh kẹo 

cho các bé. Quét dọn , vệ sinh Khu tưởng niệm Nghĩa Trang lịch sử ( Cái Răng, 

Cần Thơ)/. Thăm di tích lịch sử Bùi Hữu Nghĩa và tích cực quét dọn, vệ sinh 

 Biết ơn sâu sắc các vị anh hùng đi trước, trân trọng cuộc sống hiện tại và nổ lực 

phấn đấu vì tương lai, vì xã hội 

 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

 08/2016 - Hiện tại: Đang kinh doanh bán hàng online  

 Viết bài quảng cáo sản phẩm qua kênh facebook, zalo 
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 Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, giải đáp các vấn đề thắc mắc của khách hàng qua 

các app, điện thoại và email. 

 Lên ý tưởng về phương thức thu hút sự quan tâm của khách hàng 

 Hiểu biết về khách hàng và những gì họ cần 

 Sắp xếp thời gian thật hợp lý để không ảnh hưởng xấu việc học 

 06/2015 - 09/2015:  Là nhân viên bán hàng tại SHOP HẠNH - Cần Thơ 

 Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho khách 

 Thống kê lại thu nhập trong buổi làm việc 

 Sắp xếp, dọn dẹp các mặt hàng bán vào cuối ngày làm việc 

 04/2015 - 06/2015:  Là nhân viên bán hàng của nhà mạng Mobifone 

 Bán sim mobiphone, điện thoại,....lưu động trực tiếp cho khách qua các khu vực 

có triển vọng 

 Sắp xếp, bố trí thời gian phù hợp thu hút sự quan tâm của khách hàng 

 Lên ý tưởng và trao dồi khẳ năng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm 

 Thống kê lại thu nhập trong buổi làm việc 

 CHỨNG CHỈ 

2017 Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia trình độ B 

2016 Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia trình độ A 

2016 Chứng chỉ Tin Học Ứng Dụng trình độ B 

2015 Giấy chứng nhận hoàn thành tin học căn bản 

 GIẢI THƯỞNG 

04/2018 Học bổng giỏi cho sinh viên có thành tích học tốt 

04/2018 Học bổng giỏi cho sinh viên có thành tích học tốt 

11/2017 Học bổng giỏi cho sinh viên có thành tích học tốt 

03/2017 Học bổng giỏi cho sinh viên có thành tích học tốt 

12/2016 Top 5 sinh viên nhận học bổng từ Dell 

 SỞ THÍCH 

Đi thư viện                      Đọc sách, tham quan 

Nghe nhạc, xem phim   Luyện nghe ngoại ngữ thông qua công việc thường nhật Đi bộ - Rèn luyện sức khỏe 

và tính kiên nhẫn cho bản thân 
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