
 

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Họ và Tên:  LÊ GIA PHÚ Ngày sinh: 29-05- 
1993 

Giới tính: Nam 

Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam Tình trạng hôn nhân:  Độc thân 

Số CMND: 273481687. Ngày cấp: 09/07/2013 
Nơi cấp:  Bà Rịa – Vũng Tàu 

Chiều cao: 166cm Cân nặng: 52 kg 

 Địa chỉ thường trú: Hòa Bình - Xuyên Mộc – BRVT  Địa chỉ E-mail: giaphule93@gmail.com 

 Địa chỉ liên lạc: 60/25A Bình Đường 4, P.An Bình,TX 
Dĩ An,Bình Dương. 

 

Số điện thoại liên lạc: 01656135929 

Tính cách: 
- Vủi vẻ,hòa đồng, năng động và cần cù nhiệt tình trong công việc, chịu khó,trung thực,thẳng 
thắn và có khả năng chịu được áp lực cao trông công  việc. 
- Câu châm ngôn sống: ‘‘ Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến 
những điều tốt đẹp’’. 

Sở thích: 
Thích nghe nhạc, chơi bóng đá, bóng chuyền, đọc sách, đam mê kinh doanh. 
Kỹ năng: 
- Chăm chỉ, biết tổ chức sắp xếp công việc và có tinh thần trách nhiệm 
- Dễ dàng thích nghi với môi trường mới 
- Làm việc theo nhóm, biết tổ chức công việc và hợp tác làm việc với nhiều người. 
- Kỹ năng chuyên nghành: 
+  Sử dụng phần mềm kế toán Misa. 
Thông tin khác có liên quan: 
- Các kỹ năng tin học văn phòng( Word, Execel) 
- Có kiến thức về quản trị kinh doanh, quản lý nhânsự.... 
- Luôn đặt mục tiêu hoàn thành công việc đúng thời hạn 
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Qúa trình học tập 
 

Thời gian Tên trường Nghành học Loại hình đào tạo Xếp loại 
T9/2011- 
T10/2014 

Cao đẳng công nghệ 

thông tin Tp.HCM 
Kế toán-Kiểm 

toán 
Chính quy Khá 

Ngoại ngữ 
 

Ngoại ngữ Chứng chỉ Nơi cấp Điểm 
Anh TOIEC Trung tâm ITC Việt Nam 400 

 

Ngoại ngữ Nơi cấp Xếp loại 

Anh văn B Trung tâm tin học ngoại ngữ - 
 Trường Đại học Ngân Hàng 

Trung bình  

 

Tin học 
 

Vi tính Chứng chỉ tin học Xếp loại 

Căn bản máy tính và mạng 
máy tính 

Tin học ứng dụng trình độ B Khá 

 

Kinh nghiệm làm việc 

       - Tháng 9/2014 -> Tháng 11/2014 làm nhân viên phụ sơn đá,sơn nước, dát vàng tại công ty 
TNHH trang trí nội thất Khang Thịnh Phát. Địa chỉ: 2/53 Đông Hưng Thuận 46.Kp5, Phường Tân 
Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh 

       -Tháng 11/2014 -> Tháng 3/2015 làm nhân viên vệ sinh nông nghiệp tại công ty TNHH 
Thương mại dịch  vụ và kỹ thuật Thống Nhất. Địa chỉ: 428 Điện Biên Phủ, P11,Quận 10,Tp.HCM 

-Tháng 8/2015 -> Tháng 9/2017  làm thủ kho tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu Gỗ Tràm 
Như Ý Ngọc. 
-Tháng 11/2017-> Tháng 3/2018 nhân viên kho tại công ty Theodore Alexander.   
-Tháng 4/2018 -> Tháng 9/2018 nhân viên thủ kho tại công ty TNHH nhôm Đông Phong.   
     

CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC MONG MUỐN 
 

Mô tả công việc mong muốn: 

Tôi mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, 

hòa đồng, lâu dài. 

Có thể phát huy hết khả năng và tiếp thu cũng như nâng cao thêm trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời góp thêm phần làm cho công ty ngày càng đi   

lên, làm tăng thêm lợi nhuận và danh tiếng của Công Ty tôi làm, có định hướng tiến 

xa hơn trong công việc, có tính độc lập và tinh thần làm việc cao để dần hoàn thiện 

bản thân chính mình. 

Nơi làm việc mong muốn Bình Dương 

Thu nhập mong muốn Thỏa thuận 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ. Tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu những thông tin trên sai lệch. 

                                                                  Bình Dương, ngày 11 tháng 9 năm 2018 

                                                        Người viết đơn 

                                                                       LÊ GIA PHÚ 



 



 



 
 
 



 



 



 



 


