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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
* Mục tiêu ngắn hạn:
- Tận dụng tối đa những điểm mạnh và
khả năng học hỏi của bản thân để
nhanh chóng thích nghi với công việc
và trở thành một nhân viên giỏi
- Trau dồi thêm kỹ năng mềm, khả
năng ngoại ngữ để đáp ứng những yêu
cầu trong công việc một cách tốt nhất
* Mục tiêu dài hạn: 
- Cống hiến hết năng lực cho công ty 
- Tạo dựng nền móng vững chắc  cho
sự thăng tiến sự nghiệp của bản thân

KỸ NĂNG
Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng thương lượng

ƯU ĐIỂM
Năng động, Tự tin, Hòa đồng , Dễ
thích nghi với môi trường mới

Làm việc trong môi trường áp lực
cao

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG 9/2016 - 7/2020

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 01/2020 - 06/2020

CLB VĂN NGHỆ XUNG KÍCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y
DƯỢC ĐÀ NẴNG (S.U.N CLUB)

09/2019 - 01/2020

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG 09/2016 - 07/2020

PHỐ CỔ HÀ NỘI - NEM CHUA RÁN SỐ 1 04/2017 - 02/2018

- Giải Khuyến Khích cuộc thi Khởi nghiệp - Hult Prize YDN 2019. 2019

  HỌC VẤN

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Tốt nghiệp: Loại Giỏi

 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Thực tập sinh

- Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình
mục tiêu Y tế - Dân số năm 2020 tại tuyến cơ sở
- Xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm cho Cán bộ Y tế tại Trung tâm 
- Tổng hợp và viết báo cáo về  tình hình thực hiện chỉ tiêu của các khoa phòng tại Trung Tâm
theo tháng và theo Quý
- Tham gia vào đoàn giám sát dịch tể một số bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng; tuyên truyền
cho người dân về một số cách thức phòng chống bệnh tật

Chủ nhiệm CLB

- Quản lý và phát triển từ một CLB nhỏ trở thành một CLB lớn trong trường với hơn 60 thành
viên gồm 6 ban chuyên môn khác nhau 
- Lên ý tưởng, xây dựng nội dung và lập kế hoạch tổ chức những buổi biểu diễn văn nghệ trong
và ngoài trường (Chương trình khai giảng, Chương trình chào đón Tân sinh viên,...) 
- Tổ chức gây quỹ từ thiện và chương trình tình nguyện cho CLB đã đạt được: 
+ Thu được số tiền 40.000.000 đồng từ hoạt động gây quỹ với 50 người tham gia 
+ Trao tặng 50 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nam Trà My -
Quảng Nam 
+ Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe cho 70 em nhỏ tại huyện Nam Trà My - Quảng
Nam 
- Tổ chức các chương trình , cuộc thi trong trường:
+ Lễ hội Halloween với 100 người tham gia, thu về 8.000.000 đồng từ hoạt động bán vé 
+ Cuộc thi "Share your voice - Người dẫn chương trình tài năng" với 20 thí sinh, thu về
3.000.000 đồng từ hoạt động bán vé 

Bí thư Chi Đoàn ĐH YTCC 03 , Phó Bí Thư Liên Chi Đoàn Y tế Công Cộng

- Tổ chức chương trình Chào đón Tân sinh viên tại khoa Y tế Công cộng 
- Tổ chức chương trình tình nguyện "Bữa ăn tình thương" với 50 suất quà cho công nhân dọn
vệ sinh đường phố tại Đà Nẵng 

Quản lý cơ sở

- Quản lý, hỗ trợ nhân viên bán hàng tại sơ cở 
- Tham gia tổ chức chương trình giao lưu, trao thưởng hằng quý tại công ty 
- Kiểm tra, đánh giá tình hình tại cơ sở và báo cáo định kỳ lên cấp trên mỗi tháng một lần

 GIẢI THƯỞNG
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