
Vũ Trọng Nghĩa

Email: vutrongnghia6993@gmail.com
Mã số: 13665614
Ngày sinh: 06-09-1992
Giới tính: Nam
Di động: 0918555292
Địa chỉ: 200 / 8 Gò Dầu, Tân Phú

Tiêu đề hồ sơ: Quản Lý Cửa Hàng

- Ngành nghề: Bán hàng, Thực phẩm/DV ăn uống
- Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm
- Cấp bậc mong muốn: Trưởng nhóm
- Nơi làm việc: TP.HCM
- Số năm kinh nghiệm: 4 năm
- Trình độ cao nhất: Cao đẳng
- Mức lương mong muốn: 12,000,000 VND

Mong muốn tạo thu nhập cho bản thân
Được học tập và phát triển nhiều hơn trong môi trường lớn.
Nâng cao kiến thức kinh nghiệm bản thân trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.
Phát huy kiến thức và khả năng đã được trau dồi.

Thời gian học Trình độ Tên trường Chuyên ngành Xếp loại tốt nghiệp

2014 - 2016 Cao đẳng Cao Đẳng Ispace Kỹ sư an ninh
mạng Giỏi

Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Trình độ: Trung cấp
+ Nghe: Khá
+ Đọc: Trung bình
+ Viết: Trung bình
+ Nói: Trung bình

Tin học văn phòng
+ MS Word: Tốt
+ MS Excel: Tốt
+ MS Power Point: Tốt
+ MS Outlook: Khá

Chi tiết hồ sơ ứng viên

Thông tin chung

Mục tiêu nghề nghiệp

Học vấn

Ngoại ngữ & Tin học

Kinh nghiệm làm việc



Tháng 04-2016 đến 07-2017
Nhân Viên Bếp

+ Công ty: Công Ty TM&DV Golden Gate
+ Mức lương: 5,500,000 VND
+ Mô tả công việc:

- Le ̂n ke ̂́ hoac̣h chua ̂̉n bi ̣và bảo quản nguye ̂n vật lie ̣̂u phuc̣ vu ̣cho việc che ̂́ bie ̂́n món a ̆n
- Phu ̣trách na ̂́u a ̆n chính, tru ̛̣c tie ̂́p che ̂́ bie ̂́n món a ̆n 
- Đảm bảo cha ̂́t lu ̛o ̛̣ng món a ̆n thành pha ̂̉m tru ̛o ̛́c khi chuye ̂̉n cho bộ phận phuc̣ vụ
- Đảm bảo vệ sinh khu vu ̛̣c be ̂́p cũng nhu ̛ khu vu ̛̣c du ̛̣ tru ̛̃ thu ̛̣c pha ̂̉m
- Pha ̂n co ̂ng, giao việc cho nha ̂n vie ̂n phuc̣ vụ
- Hu ̛o ̛́ng da ̂̃n nha ̂n vie ̂n bảo quản thu ̛̣c pha ̂̉m, nguye ̂n lie ̣̂u đúng tie ̂u chua ̂̉n vệ sinh an toàn thu ̛̣c pha ̂̉m
- Pho ̂̉ bie ̂́n các quy điṇh mà nha ̂n vie ̂n be ̂́p ca ̂̀n tua ̂n thủ
- Báo cáo tình hình hoaṭ động của bộ phận đe ̂́n ca ̂́p tre ̂n

Tháng 11-2014 đến 07-2016
Cửa Hàng Trưởng

+ Công ty: Cty TM&DV Circle K
+ Mức lương: 7,000,000 VND
+ Mô tả công việc:

- Quản lý , phân bổ thời gian làm việc của nhân viên.
- Lên kế hoạch đặt hàng cho cửa hàng
- Trưng bày sản phẩm, sắp xếp hàng hóa
- Kiểm kê, báo cáo các mặt hàng bán chạy , chậm và tồn kho.
- Báo cáo kinh doanh hoạt động trong tháng.

Tháng 10-2017 đến 02-2019
Thủ Kho

+ Công ty: Cty TNHH May Hoàng Phước Lộc
+ Mức lương: 10,000,000 VND
+ Mô tả công việc:

- Tiếp nhận, theo dõi tiết độ đợn hàng, xuất hàng cho khách đúng hẹn.
- Sắp xếp phân chia thời gian làm việc của nhân viên
- Sắp xếp hàng báo, bảo đảm an toàn hàng hóa.
- Báo cáo hàng xuất

Tháng 06-2019 đến 09-2021
Quản Lý Cửa Hàng

+ Công ty: Cty TNHH TM Và DV Kỹ Thuật Diệu Phúc
+ Mức lương: 15,000,000 VND
+ Mô tả công việc:

- Giám sát hoạt động kinh doanh cửa cửa hàng , phổ biến thông tin TCKD hàng tháng cho Nhân Viên.
- Báo cáo kinh doanh hàng tháng
- Đào tạo, hướng dẫn nhân viên bán hàng
- Giải quyết FeedBack của khách hàng
- Sắp lịch làm việc 
-

- Kỹ năng/sở trường: 
+ Làm việc nhóm 
+ Ra quyết định 
+ Quản lý thời gian 
+ Nghề nghiệp

- Sở thích:
Đầu Tư, Kinh Doanh

- Kỹ năng đặc biệt/tài lẻ:
Nấu Ăn

Kỹ năng sở trường
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