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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Mong muốn được tích lũy thêm kinh nghiệm

trong  ngành  truyền  thông  –  quan  hệ  đối

ngoại.Có cơ hội thăng tiến tại Công ty sau 3

năm phấn đấu làm việc và gắn bó

KỸ NĂNG

Có khả năng giao tiếp tốt

Trình độ tiếng Anh

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa: Văn học

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Công  ty  Cổ  phần  Đa  phương  tiện  CV365Thời  gian:
09/2018 – 06/2019
Vị trí: Quản lý truyền thông

- Quản lý fanpage Facebook của Công ty - Xây dựng chiến lược

truyền thông và quản lý bài viết- Xây dựng Content và lên kế

hoạch nội dung chương trình ngoại khóa cho các bạn trẻ thuộc

đối tượng học sinh

Công  ty  Đào  tạo  Việt  CV365Thời  gian:  11/2017  –
08/2018
Vị trí: Chuyên viên quan hệ đối ngoại

- Xây dựng chiến dịch truyền thông thương hiệu - Viết bài cho các

bài viết trên trang web- Quảng cáo bằng hình ảnh, bài viết cho các

nội dung được chọn lọc- Đào tạo, hướng dẫn nhân viên Quan hệ

đối tác xử lý công việc phát sinh trong quá trình tổ chức các hoạt

động

HOẠT ĐỘNG

Tham gia vào hoạt động dạy tình nguyện tại làng trẻ SOS
Tình nguyện viên

- Tham gia nhóm tình nguyện Biên Hòa Fans: cùng các tình

nguyện viên khác chạy xe đạp đi vòng quanh thành phố Biên

Hòa, quảng cáo hình ảnh cho trang web nhằm giới thiệu, quảng

bá hình ảnh của thành phố

DỰ ÁN THAM GIA

Tham gia dự án Học sinh năng động
Vai trò: Tổ chức giám sát trò chơi trong các chương trình hoạt

động ngoại khóa của Trường THPT

Kết quả: giúp các bạn học sinh hăng hái tham gia vào các hoạt

động xã hội, từ đó kích thích tinh thần học tập cho các em.

THÔNG TIN THÊM



GIẢI THƯỞNG

HCV Cuộc thi Olympic truyền thống 30 tháng

4 - Môn Ngữ Văn 

CHỨNG CHỈ

- IELTS 5.5- Chứng chỉ TOEIC Junior

SỞ THÍCH

- Du lịch với gia đình- Gặp gỡ bạn bè- Xem

phim

NGƯỜI THAM CHIẾU

Ông Hoàng Ngọc TâmGiám đốc Công ty Đào

tạo Việt CV3650987 456 187

Thêm những thông tin khác ( nếu cần )


