
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chuyên viên tư vấn tuyển sinh

Cộng tác viên tuyển sinh

- Tư vấn trực tiếp về chương trình Thạc sỹ Quản Trị Kinh
Doanh cho những người quan tâm. 
- Hỗ trợ công tác xét tuyển, tổ chức phỏng vấn và lưu trữ tài
liệu. 
- Hỗ trợ những hoạt động hằng ngày trong việc quản lý và vận
hành các lớp học thạc sỹ. 

- Phối hợp cùng với bộ phận Marketing đưa ra thông điệp cho

những chiến dịch tuyển sinh.mới. 

- Tổ chức các sự kiện và hội thảo chuyên đề về chương trình
thạc sỹ. 
- Xử lý những thắc mắc của học viên về chương trình thạc sỹ.  

Công ty CP đào tạo MIS Việt Nam
Chương trình MBA Andrews | 5/2018 - Hiện tại

- Khảo sát nhu cầu học chuyển tiếp thạc sỹ và cử nhân quốc tế
của học viên
- Lên danh sách tổng hợp thông tin của các học viên đã tìm
được.

Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica | 11/2017 -
4/2018

KỸ NĂNG

Làm việc nhóm:

Tin học văn phòng:

GIỚI THIỆU

Tôi là một người trẻ lấy thử thách
và trải nghiệm làm giá trị sống,
nhiệt huyết và luôn nỗ lực phấn
đấu. Đề cao việc khẳng định năng
lực của bản thân trong công việc.
Là mẫu người chủ động và có tinh
thần trách nhiệm cao.

HỌC VẤN

9/2013 - 7/2017: Học viện Ngân Hàng

Tốt nghiệp: Loại Giỏi

Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán

HÀ THỊ YẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

0986 381 594

Kế toán kiêm hành chính văn phòng

- Tập hợp hóa đơn chứng từ, chấm công, tính lương nhân viên.
- Kiểm tra, soạn thảo hợp đồng, gửi báo giá cho khách hàng.
- Lưu trữ văn bản, hồ sơ giấy tờ và một số công việc hành chính
văn phòng khác

Công ty CP DVTM & Đầu tư CMI | 1/2017 - 10/2017

hathiyen.ba@gmail.com

Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

04/08/1994

Nữ

NGƯỜI THAM CHIẾU

Ms. Vũ Bích Ngọc - SĐT: 0973 499 207

Trưởng bộ phận tư vấn tuyển sinh -

Chương trình MBA Andrews

Giao tiếp, chăm sóc khách hàng


