
ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ( SINH VIÊN NĂM CUỐI) 9/2013 - 07/2017

CÔNG TY TNHH PHẦN  MỀM PHƯƠNG CHI 12/2016 - 3/2017

CỬA HÀNG KLEVER JUICE TẠI BIG C THĂNG LONG 10/2014 - 01/2015

NHÓM TÌNH NGUYỆN TRUNG THU CHO EM 08/2013 - 09/2014

Chứng chỉ N5 tiếng Nhật 2015

Mục Tiêu Nghề Nghiệp
Áp dụng những kinh nghiệm về kỹ năng bán hàng và sự hiểu biết về thị trường để trở thành
một nhân viên xuất nhập khẩu chuyên nghiệp, mang đến nhiều giá trị cho khách hàng. Từ đó
giúp Công ty tăng số lượng khách hàng và mở rộng quan hệ khách hàng.

 Học Vấn

Chuyên ngành: Kinh  tế  đối ngoại

Xếp loại học lực Khá , điểm trung bình 7.22

 Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân viên  xử lý  dữ liệu tiếng Anh

- Đọc hiểu các file tiếng Anh có nội dung về các đồ  nội thất để nhập vào phần mềm xử lý 
- Nhập  dữ liệu lên trang admin Wayfair.com ( là trang thương mại điện  tử của Mỹ)

Nhân viên bán hàng

- Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng cho người nước ngoài và người Việt.
-  Sắp  xếp , trình bày hàng và quảng bá sản phẩm cho khách vào siêu thị ,thuyết phục họ mua
hàng
- Đảm bảo doanh  số   từ 3-5 triệu / ngày

 Hoạt Động

Tình nguyện viên

-Tập hợp các món quà và phân phát tới người  mắc  bệnh máu ở Viện huyết học truyền máu
 TW
- Chia sẻ, động viên họ vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp họ có những suy nghĩ lạc quan.
- Tuyên truyền , Vận  động mọi người tham gia hiến máu nhân  đạo

 Chứng Chỉ

 21/06/1995

 Nữ

 0125 779 4179

 maintq02.gec@gmail.com

 Số 6 , ngách 93/23 Tổ dân
phố số 1 Ngọc Trục , đường
Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ , Quận
Nam Từ  Liêm , Hà Nội

 http://faceook.com/PonioNgu
yen

KỸ NĂNG
Tin học văn phòng

Tiếng Anh

Giao  Tiếp

Thuyết trình

SỞ THÍCH
Đọc sách

chơi  cầu lông

Học  ngoại ngữ  , xem phim

Nguyễn Thị Quỳnh MaiNguyễn Thị Quỳnh Mai
NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU  TẬP  SỰ


