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Mình là Nhun Nhun - cô gái đến từ Thành phố Đà Nẵng, hiền lành, thân thiện và hòa đồng.
Tự thấy bản thân là một người hơi khó tính và nghiêm túc trong công việc nhưng được
cái chơi hết mình, quậy tới bến... ^_^ 
*Thích xem phim tình cảm, hình sự, tâm lý Hàn Quốc và ngôn tình Trung Quốc*
*Thích ăn đồ cay và uống đồ lạnh* 
*Thích đi du lịch và mong muốn đi du học Chiness...*

<DON'T LOOK FOR OTHERS TO APPROVE. LOOK TO OTHERS TO HELP US IMPROVE.>

20/01/2000

V.T.CamnhungD3@iife.edu.vn

Liên lạc Giới �iệu

Cẩm Nhung  _nhun0o.vtc_

Lãnh đạo

Giao tiếp

Giải quyết vấn đề

Quản lý quỹ thời gian

Làm việc dưới áp lực, làm việc nhóm

Content - Sáng tạo

Tiếng Anh

Tin học văn phòng

Kỹ năng
CỬ NHÂN: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN 2018 - Editing

Chương trình: Dual Degree Programme (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)

Học vấn

CỬ NHÂN: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN

Chứng chỉ
BACHELOR OF ARTS IN
ACCOUNTING & FINANCE

Editing

Cấp bởi University of Greenwich

BACHELOR OF DEGREE IN
FINANCE - BANKING

Editing

Cấp bởi Học viện Tài chính

9 ACCA PAPER
EXCEMPTIONS 

Editing

F1 - F9

BÍ THƯ 2018 - Editing

 

Hoạt động
CHI ĐOÀN DDP0302

VŨ  TH Ị  CẨM NHUNG 

EX - LEADER TEAM NỘI DUNG 

mailto:V.T.CamnhungD3@iife.edu.vn
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ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH  2019 - Editing

 

CO-FOUNDER + PHÓ BAN NỘI DUNG  2019 - Editing

Lên ý tưởng, viết content cho các sản phẩm của CLB hoạt động online trên page "Dual 
Degree Program - Chương trình Đào tạo Cử nhân hai bằng Đại học.

CO-FOUNDER + THÀNH VIÊN BAN PR  2019 - Editing

 

THÀNH VIÊN BAN PR 10/2018 - 12/2018

Viết caption, lên bài và quảng bá cho đêm Prom 2018

THÀNH VIÊN BAN TRUYỀN THÔNG  09/2019 - 10/2019

Viết caption và chạy chương trình cùng các thành viên trong team. 

THÀNH VIÊN BAN PR 09/2019 - 10/2019

 

LIÊN CHI ĐOÀN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IIFE

CLB TRUYỀN THÔNG D2MC 

CLB TỪ THIỆN DCBC

PROM 2018: MELODASTIC

LỄ KHAI GIẢNG DDP 2019 - 2020 

CHÀO TÂN SINH VIÊN 2020 - DÉBUTANTE: BAY

ĐỊNH HƯỚNG CÁ NHÂN: 
 

  * Hoàn thành việc thi lấy chứng chỉ IELTS 6.0.
   * Hoàn thành chương trình học tại DDP và đạt được tấm bằng Đại học loại khá trở lên.

   * Học thêm ngôn ngữ thứ 3 ( Tiếng Trung )
   * Xin được học bổng du học Thạc sĩ tại Trung Quốc.

 

Tôi - một con người hiền lành, nhút nhát nhưng đối với công việc thì lại là một người
năng động, hoạt bát và cực kì thân thiện. Nhưng đó chỉ là con người tôi khi ở Thành
phố thân thuộc của chính mình, tôi dần làm quen với Thành phố mới và cởi mở hơn khi
được gặp gỡ, làm việc và học tập cùng những người anh/chị, bạn bè tại DDP, những
"đồng nghiệp" của tôi ở nhà chung D2MC. D2MC - ngôi nhà chung của chúng tôi, nơi
mà ai cũng cởi mở, thân thiện, nơi giúp tôi tìm lại được chính mình và phát triển, hoàn
thiện bản thân ngày một tốt lên. Tôi cảm thấy thật đúng đắn khi chọn học tại DDP,
được học tập, vui chơi và làm việc cùng mọi người trong nhà chung D2MC là một điều
thật sự hạnh phúc đối với mình. Nếu hỏi tại sao lại chọn DDP và vào nhà chung D2MC
thì thật khó trả lời... nếu muốn biết câu trả lời thì hãy vào D2MC nhé <3 

 D2MC luôn chào đón các bạn <3 
 

DDP - D2MC IN ME


