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Với tất cả những gì đã học và tích lũy trong quá trình học tập tại trường ,tôi mong muốn 

được làm việc trong các lĩnh vực như phòng thí nghiệm, nhân viên kiểm tra chất lượng 

sản phẩm KCS, quản lý chất lượng QC & QA. Và mong được làm việc trong môi trường 

năng động, cạnh tranh lành mạnh và có cơ hội thăng tiến.  

Mục tiêu nghề nghiệp của tôi là: 

 Phát triển nghề nghiệp chuyên môn, được thăng tiến trong công việc, được làm việc 

trong môi trường cạnh tranh, năng động. 

 Được học tập, trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm từ cấp trên và các đồng 

nghiệp. 

 Mang những kiến thức đã học và kinh nghiệm được tích lũy ứng dụng vào thực tiễn 

góp phần xây dựng và phát triển công ty. 

 

 

Từ 09/2011 – 09/2015 Tốt nghiệp trường Đại Học Công Nghệ Đồng nai – chuyên ngành “ 

Công Nghệ Thực Phẩm”  

01/2015- 03/2015 tốt nghiệp khóa đào tạo “ kỹ năng mềm” 

Từ 06/2013 – 09/2013  tốt nghiệp khóa đào tạo “ Tin học văn phòng ”  

Từ 09/2014 – 12/2014 hoàn thành chương trình T0EIC 490đ  

 

 

Thời gian :07/2016 đến nay

Công ty: TNHH Sundat Crop Science 

Chức vụ: nhân viên phòng thí nghiệm thuốc 

Kinh nghiệm làm việc: 

 Vận hành máy sắc ký khí, sắc ký lỏng, quang phổ, máy do kich cỡ hạt 

 Kiểm tra chất lượng của sản phẩm từ các sản phẩm 

 Lưu giữ mẫu và hồ sơ đầy đủ theo tiêu chuẩn   ISO 17025 

 Kiểm tra, phân tích một số chỉ tiêu chất lượng nguyên liệu trong ca sản 

xuất: 



 

 Đánh giá kết quả phân tích nguyên liệu, thành phẩm bằng việc so sánh với 

các tiêu chuẩn. 

 Phân tích nguyên nhân và báo cáo khi kết quả phân tích mẫu nguyên liệu 

và thành phẩm không đạt yêu cầu. 

 Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo mẫu và báo cáo 

đột xuất cho cấp trên khi có yêu cầu. 

 Bảo quản, chịu trách nhiệm trực tiếp về tình hình hoạt động của toàn bộ hệ 

thống trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất trong phòng Thí nghiệm 

 

 

 Sử dụng thành thạo : Microsoft Word, Excel, Power Point, Access 

 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt 

 Chăm chỉ, biết tổ chức sắp xếp công việc và có tinh thần trách nhiệm 

 Dễ dàng thích nghi với môi trường mới 

 Chịu được áp lực cao trong công việc 

 Kỹ năng làm việc nhóm 

 

 Giao tiếp với mọi người, đọc báo và xem tin tức 

 Đi du lịch với gia đình và bạn bè 

 Nghe nhạc 

  

 

 

 

 

 


