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THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

Họ và Tên: 
Hà Huy Đô 

 

Ngày sinh: 10/04/1994 

Giới tính: Nam 

Quê quán: Sóc Sơn – Hà Nội 

Địa chỉ hiện tại: Tân An, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội 

Email:  Hahuydo1004@gmail.com 

Số điện thoại: 0975.137.307 

TÓM TẮT CÔNG VIỆC 

 

05/2015 - 8/2018:  Công ty CP Tiết kiệm năng lượng Bách Khoa 

Kỹ Thuật Viên. 

Quản ý dự án. 

09/2018 – 12/2019: Công ty WAT consulting 

                                         Kỹ Thuật Viên. 

12/2019  – 9/2020:  Công ty TNHH Vietbeko 

    Quản lý bảo hành khu vực miền Bắc 

 KINH NGHIỆM CỤ THỂ 

 

I:  08/2018:  Công ty CP Tiết kiệm năng lượng Bách Khoa 

 Phân tích dữ liệu liên quan đến tình trạng hoạt động của thiết bị trong dây 

truyền sản xuất. 

 Đề xuất các giải pháp về cải tiến thiết bị, dây truyền sản xuất nhằm nâng cao 

hiệu quả sử dụng năng lượng. 

 Chuyên viên triển khai sản phẩm liên quan đến Phần mềm quản lý bảo 

dưỡng thiết bị của Việt Nam và Bồ Đào Nha. 

 Quản lý, phụ trách các dự án kiểm toán năng lượng cho các công ty sản xuất 
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II: 12/2019 Công ty WAT consulting 

 Thiết kế hệ thống điều hòa, hệ thống điện, HVAC bằng phần mềm cad của 

Nhật Bản 

III: 09/2020 Công ty TNHH Vietbeko 

 Quản lý các công việc bảo hành của 40 trung tâm bảo hành (TTBH) khu vực 

miền Bắc. 

 Hỗ trợ kỹ thuật cho kỹ thuật viên và TTBH để đảm bảo tiến độ công việc 

 Kiểm tra, đánh giá các vấn đề về kỹ thuật của sản phẩm (SP) mới (điều hòa, 

máy giặt, tủ lạnh) 

 Hỗ trợ, trả lời KH và các phòng ban khác các vấn đề về bảo hành, kỹ thuật 

SP (điều hòa, máy giặt, tủ lạnh). 

III: Chứng chỉ 

 Được tham gia 2 khóa đào tạo “Kỹ năng giao tiếp hiệu quả” và “Kỹ năng 

bán và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp” của Học viện Kingsman. 

 Chứng nhận “Nhận thức an toàn lao động” của Công ty Cổ phần xây dựng 

Conteccons. 

 Chứng nhận đào tạo phần mềm quản lý thiết bị ManWinWin của Công ty 

Navaltik Management. 

 Chứng chỉ tiếng anh Toeic 460. 

 Chứng chỉ tham gia lớp tiếng Nhật 655 giờ. (tương đương N3). 

 TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

STT Tên Trường 
Khoa Chuyên 

ngành 
Trình độ 

Năm tốt 

nghiệp 
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Đại học Bách Khoa Hà Nội 

 

 

 

 

Cơ 

Khí 

 

 

Kỹ Thuật 

Nhiệt-Lạnh 

 

 

 

 

Kỹ sư 
6/2018 

 

 

 



 - 3 - Sơ yếu lý lịch 

Trang 3/3 

 

 

 

 

KỸ NĂNG 

 

 Sử dụng thành thạo các thiết bị đo điện, chiếu sáng, khí nén,… 

 Có khả năng giao tiếp tốt. 

 Khả năng ngoại ngữ tiếng nhật và tiếng Nhật chuyên ngành tương đương 

N3, tiếng anh có thể làm việc 

 Thành thạo tin học cơ bản, tin học văn phòng: Microsoft office (work, 

excel, power point, Auto Cad 

 Sử dụng tốt phần mềm autocad, một số phần mềm quản lý manwinwin, 

quasoft 

 Có thể làm việc theo nhóm hoặc cá nhân đều tốt. 

 Có khả năng làm trưởng nhóm 

 Chịu được áp lực cao trong công việc, chăm chỉ, thật thà. 

 Dễ thích nghi với môi trường mới. 

SỞ THÍCH CÁ NHÂN 

 

 Rất thích du lịch và đá bóng. 

 Thích giao lưu kết bạn và tham gia các hoạt động công đồng 

                                                                         Hà Nội, năm 2020 

                                                                          Kính đơn kí tên: 

                                                      

 

 

          Hà Huy Đô 


