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SƠ YẾU LÝ LỊCH 

                                                        

1. H        C   H   

   Họ Tên: Nguyễn Thị Phương Thúy  

   Ngày sinh: 20 – 02 – 1989 

   Địa chỉ: Dương Quang – Gia Lâm - Hà Nội 

   Tình trạng gia đình: Đã kết hôn 

   Liên hệ: 01692145118    

   Email: phuongthuy666@gmail.com 

2.  U      H H C     

  Tốt nghiệp trường: Đại học Thương  Mại .  

   Chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp. 

Đã hoàn thành khóa học “ kế toán tổng hợp” tại Công ty Cổ phần tập đoàn kế 

toán Hà Nội. 

     3.     H   H      HỀ   H    

3.1.  ên công ty đã làm việc: Cty TNHH RFTECH  I T N M   S n  u t Sạc pin Điện thoại  

 - Thời gian làm việc Từ tháng 05/2013 đến tháng10/2015 

- Chức danh: Kế toán kho   

- Mô t  công việc đ m nhiệm: - Nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan 

trước khi thực hiện Nhập/  u t kho.                                                                              

- Đối chiếu với kế toán công nợ số liệu phát sinh hàng ngày. 

- Lập chứng từ nhập  u t kho hàng hóa, vật tư.                

- Theo dõi, qu n lý nhập  u t tồn kho.                                    

- Kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong 

kho được sắp  ếp hợp lý chưa, Đối chiếu số liệu nhập  u t của thủ kho 

và kế toán.                          

- Tham gia kiểm kê kho định kỳ ( hoặc đột  u t . 

- Lập biên b n kiểm kê, biên b n đề  u t  ử lý nếu có chênh lệch giữa 

sổ sách và thực tế.                                      

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập  u t tồn hàng tháng, nộp chứng từ 

và báo cáo kế toán theo quy định cho c p trên.     
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3.2. ên công ty làm việc Công ty Cổ Phần Niaki 

 - Thời gian làm việc Từ tháng 11/2015 đến nay 

- Chức danh: Nhân viên kế toán và mua hàng 

- Mô t  công việc đ m nhiệm: *  hân viên kế toán 

- Lập b ng định mức giá thành thuế. 

- Tiếp nhận, kiểm tra, soát  ét tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ. 

- Cập nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán 

Misa. 

- Cập nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.              

- Lập hóa đơn bán hàng, viết hóa đơn GTGT, tổng hợp   T đầu ra 

- Báo cáo doanh thu, công nợ ph i thu 

- Tiếp nhận thông tin đặt hàng và thông tin khiếu nại của khách hàng, 

 ử lý thông tin liên quan đến bán hàng. 

- Lập và gửi báo giá cho khách hàng. 

- Cuối tháng lập biên b n đối chiếu công nợ ph i thu, kiểm tra công nợ 

ph i tr . 

- Thực hiện kiểm tra đối chiếu sổ ngân hàng với số phụ ngân hàng. 

- Kiểm tra đối chiếu số liệu với công ty dịch vụ kế toán thuế  Ph i thu, 

ph i tr , ngân hàng, quỹ, tồn kho,…  

- Lập báo cáo kết qu  kinh doanh, cân đối phát sinh, cân đối kế toán 

hàng tháng, hàng quý, năm  báo cáo nội bộ . 

- Giao dịch ngân hàng : làm hồ sơ vay vốn và đáo hạn các kho n vay. 

- Theo dõi các kho n vay tại các tổ chức tín dụng. Cân đối nguồn t t 

toán các kho n đến hạn. 

- Mở rộng hạn mức tín dụng nếu hoạt động kinh doanh Công ty cần bổ 

sung thêm vốn. 

- Đối chiếu theo dõi nợ ph i thu, đôn đốc việc thanh toán công nợ của 

khách hàng theo hợp đồng. 

- Đối chiếu công nợ ph i tr , cân đối nguồn hợp lý để chi tr  các kho n 

đến hạn của hợp đồng mua hàng. 

- Lập báo cáo công nợ ph i thu, ph i tr  hàng tuần gửi ban lãnh đạo 

Công ty. 

- Thực hiện mở L/C cân đối nguồn ký quỹ và nguồn thanh toán LC. 

- Làm hồ sơ thanh toán và hồ sơ vay từ hàng nhập khẩu theo hạn thanh 

toán và theo tiến độ hàng về. 

Làm một số công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận. 

*  Nhân viên mua hàng 

- Thương thuyết với các nhà cung c p về các điều kho n của hợp 

đồng: giá c , điều kiện thanh toán, thời gian giao hàng, ch t lượng 

hàng hóa….   

- Tìm kiếm và mở rộng dữ liệu nhà cung c p và nguồn hàng thông 

quan Internet và công tác nước ngoài. 

- Tối ưu hóa lợi ích của công ty khi mua hàng bằng cách nghiên 

cứu tình hình cung c p hàng hóa của thị trường. 

- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu mua hàng thực hiện hoạt 

động mua hàng có chiến lược.  

- Giám sát và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chi phí của chuỗi hoạt 
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động cung ứng 

- Các công việc khác theo phân công của trưởng phòng và giám 

đốc. 

 
 

4.  Ỹ  Ă   C       C 

- Thành thạo nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp s n  u t, thương mại.  

- Thành thạo Word,  E cel. Đặc biệt, có thể ứng dụng e cel vào kế toán. 

- Có thể nhanh chóng sử dụng được các phần mềm kế toán mới do có kinh 

nghiệm trong việc sử dụng các phần mềm kế toán khác nhau như Misa, Fast… 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm: biết tổ chức, sắp  ếp công việc một cách khoa 

học và có tinh thần trách nhiệm; có thể hợp tác làm việc với nhiều người. 

- Trong cuộc sống hay trong công việc tôi luôn là người nhiệt tình, chăm chỉ. 

- Cẩn thận và trung thực là hai đức tính luôn sẵn có trong tôi. 

- Tôi luôn mong ước được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, nếu 

được lựa chọn tôi sẽ làm việc cống hiến hết mình cho sự phát triển chung của 

công ty. 

- Dễ dàng thích nghi với môi trường mới, chịu được áp lực công việc.                                 

 

        Tôi đã sẵn sàng cho cuộc phỏng v n. 

         C m ơn r t nhiều khi đã dành thời gian cho các thông tin cá nhân của tôi. 

 

 


