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Kỹ năng

Giới

iệu

Chào mọi người, mình là Dũng - Phó ban Nhân sự - Đối ngoại. Mình là một con
người có tinh thần lạc quan và vui vẻ trong cuộc sống ^^. Mình yêu thích những
hoạt động đoàn thể vì tính cách mình vô cùng hòa đồng và có ý thức trong công
việc. Bên cạnh đó, mình luôn chủ động đối mặt với mọi khó khăn, thử thách để
giúp bản thân hoàn thiện hơn và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung
quanh.
Châm ngôn sống của mình là: Mội người chúng ta chỉ sống một lần, hay luôn giữ
tinh thần lạc quan và sống một cách ý nghĩa!

Học vấn

-

Lãnh đạo

CỬ NHÂN: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN
CỬ NHÂN: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN

Giao tiếp

Chương trình: Dual Degree Program (DDP): Chương trình liên kết đào tạo
Cử nhân 2 bằng Đại học giữa Học viện Tài chính ( Viện đào tạo quốc tế IIFE)
và University of Greenwich (England)
Chuyên ngành:
Finance & Banking (Academy of Finance)
Accounting & Finance (University of Greenwich)

Giải quyết vẫn đề

Quản lý quỹ thời gian

Chứng chỉ

Làm việc dưới áp lực, làm việc
nhóm

-

9 ACCA PAPER EXCEMPTION
Content - Sáng tạo

F1 - F9

BACHELOR OF DEGREE IN FINANCE - BANKING
Tiếng Anh

Tin học văn phòng

-

Cấp bởi Học viện Tài chính

BACHELOR OF ART IN ACCOUNTING & FINANCE

-

Cấp bởi University of Greenwich

Hoạt động
CO-FOUNDER + PHÓ BAN NHÂN SỰ - ĐỐI NGOẠI
CLB TRUYỀN THÔNG D2MC

-
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THÀNH VIÊN BAN TRUYỀN THÔNG
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN DÉBUTANTE: BAY

-

THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC
CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU: ĐÊM TRĂNG CHO
EM

-

DDP - D2MC IN ME
ĐỊNH HƯỚNG CÁ NHÂN:
•
Học tập và hoàn thành tốt các môn học của Viện
•
Đi thực tập và tích lũy kiến thức cho cuộc sống
•
Tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện trong tương lai của viện
•
Quảng bá hình ảnh của DDP và DMMC rộng rãi hơn đến với tất cả mọi
người.

Đối với tôi, DDP nói chung và DMMC nói riêng đã và đang trở thành 1 phần
không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Những người thầy cô, những
người bạn ở nơi này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian đáng
nhớ này. Từng sự kiện, từng hoạt động của Viện trôi qua đọng lại trong tôi
rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Và đặc biệt với tư cách là phát thanh viên chính
thức của bản tin DDP NEWS, bản thân tôi cảm thấy vô cùng tự hào!
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