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Giới

uật

iệu

Là một người nhiệt tình, năng động, yêu thích nghệ thuật, thích trải nghiệm
và tích lũy kiến thức cho bản thân. Luôn yêu thích sự đơn giản, có tinh thần
trách nhiệm trong công việc cũng như là cuộc sống.
CÂU NÓI YÊU THÍCH: “Very little is needed to make a happy life: it is all
within yourself, in your way of thinking.” — Marcus Aurelius.

Kỹ năng

Học vấn
09/2018 - 07/2022

Lãnh đạo

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - KẾ KIỂM

Giao tiếp

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CỬ NHÂN HAI
BẰNG ĐẠI HỌC DUAL DEGREE PROGRAMME

Tư duy sáng tạo

Finance & Banking ( Academy of Finance )
Accounting & Finance ( University of Greenwich )

Chứng chỉ

Giải quyết vấn đề

Quản lý quỹ thời gian

BACHELOR OF ARTS IN

Làm việc dưới áp lực, làm việc

ACCOUNTING &
FINANCE

nhóm

Viết content

Thiết kế ảnh/video

2022

2022

BACHELOR OF DEGREE
IN FINANCE - BANKING

Cấp bởi University of Greenwich

Cấp bởi Học viện Tài chính

2022

9 ACCA PAPER
EXCEMPTIONS
F1 - F9

Hoạt động
ỦY VIÊN BCH CHI ĐOÀN

DDP0303

-

HOÀN THÀNH TỐT VAI TRÒ
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PHÓ BAN KỸ THUẬT

CLB TRUYỀN THÔNG D2MC

-

HOÀN THÀNH TỐT VAI TRÒ

THÀNH VIÊN BAN CHUYÊN MÔN

-

CLB KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN DAAC
HOÀN THÀNH TỐT VAI TRÒ

THÀNH VIÊN BAN TRUYỀN THÔNG

-

KHAI GIẢNG 2019 - 2020
HOÀN THÀNH TỐT VAI TRÒ
-

THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC
TRUNG THU CHO EM 2019
HOÀN THÀNH TỐT VAI TRÒ

THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

DU XUÂN 2019

-

HOÀN THÀNH TỐT VAI TRÒ

DDP - D2MC IN ME

ĐỊNH HƯỚNG CÁ NHÂN
* Hoàn thành tốt chương trình học ở DDP
* Trau dồi Tiếng Anh thật tốt
* Tương lai có thể làm việc trong ngành nghề kế toán - kiểm toán

DDP là một môi trường tuyệt vời với mình. DDP không những tạo cho mình
môi trường học tập lý tưởng mà DDP còn tạo cho mình sân chơi phát triển
thêm các kỹ năng trong các CLB. Và DDP cũng đã đem đến cho mình cơ
hội được làm việc trong CLB D2MC. Đặc biệt hơn mọi sự đặc biệt, ở đây
mình có những người bạn, có những mối quan hệ trên cả suy nghĩ vì nó
thật sự tuyệt vời các bạn ạ, ở trong CLB của mình, mọi người giống như
một gia đình, mỗi người đều có vai trò nhất định với CLB, ở đây hài hước
cũng có, vui cũng có, buồn cũng có nhưng quan trọng là luôn có người
bên cạnh các bạn, chia sẻ với các bạn mỗi khi cần! Đây sẽ là những mảnh
ghép đẹp đẽ nhất trong quãng đời sinh viên mà mình sẽ không thể quên.
Slogan của CLB mình là “Be inspired!” và mình muốn nói rằng: “Nếu bạn
có đam mê với truyền thông, đừng chần chừ mà hãy tham gia với chúng tớ
vì bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn nghĩ” =))) Let's join with us!
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