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VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN: SALES EXECUTIVE
THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Họ và tên: Đặng Nguyễn Trường Giang
Nơi sinh: Cần Thơ

Chiều cao: 1m68

Ngày sinh: 20/08/1991 Giới tính: Nam
Cân nặng: 65kg

Hôn nhân: Độc thân

Địa chỉ thường trú: 10A/4, Tổ 4, KV 4, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ
Nơi cấp: Cần Thơ

Số CMT: 362310954

Ngày cấp: 23/08/2007

Di động: 0905. 52 00 62

Email: info@dntgiang.com

Từng đóng bảo hiểm trước đây: Có

THÔNG TIN GIA ĐÌNH
Họ và tên

Quan hệ

Năm sinh

Đặng Hữu Long

Cha

1964

Nguyễn Thị Hoàng
Đặng Nguyễn Thế Vinh

Mẹ
Em trai

1964
1994

Nghề Nghiệp

Đơn vị

Buôn bán
Bếp

Tại nhà
Hải sản

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
1. Quá trình học tập
- Từ 2006-2007: THPT Nguyễn Việt Hồng
- Từ 2007 -2009: THPT Nguyễn Việt Dũng
- Từ 2009 – 2013: Đại học Cần Thơ
Chuyên ngành: Quản lý nghề cá

Xếp loại: Giỏi

Hệ: Chính quy

Xếp loại: Khá

Hệ: Chính quy

Vai trò: Bí thư Chi đoàn
- Từ 2009 – 2014: Đại học Cần Thơ
Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
2. Thành tích nổi bật

-

-

Luôn đạt thành tích học tập giỏi, khá trong suốt thời gian đào tạo
Khen tặng sinh viên có thành tích học tập xuất sắc Chuyên ngành Quản lý nghề cá
Đạt thành tích rèn luyện xuất sắc trong suốt thời gian đào tạo
Nhận nhiều học bổng tài trợ từ Đại học Cần Thơ, Đoàn hội, và các công ty Yamaha,
Bianfishco, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.
Tốt nghiệp sớm hơn chương trình đào tạo mặc định: 4 năm/8 năm với 2 chuyên
ngành đào tạo chính quy, đạt thành tích học tập cao nhất 3.43/4 tương đương
8.75/10.
Thực hiện đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu mức độ hài lòng về phiên chợ Hàng Việt về
nông thôn tại TP Cần Thơ”, tham gia phỏng vấn trực tiếp thực tế người dân các khu
vực Thốt Nốt, Bình Thủy, Ô Môn, Phong Điền – TP Cần Thơ. Kết quả đề tài được
điểm B+.

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
➢ Mục tiêu nghề nghiệp
Tôi không có điều kiện kinh tế nên để có được Bằng Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh
doanh tôi đã đăng ký học cùng lúc song song 2 chương trình đào tạo hệ chính quy tại trường
Đại học Cần Thơ và hoàn thành cả 2 chương trình học trong 4 năm, rút ngắn hơn 4 năm so
với quy định cơ bản để có thể bắt đầu phát triển các kế hoạch bản thân. Vì các lý do cá nhân,
tôi không được phép không có thu nhập ở bất kỳ thời điểm nào từ năm 2010 nên tôi chọn
con đường làm việc chậm mà chắc:
+ 2010 – 2013: Bắt đầu làm việc ở công ty chuyên về dịch vụ -Trung Nguyên Franchisingđể học hỏi và hoàn thiện kỹ năng mềm.
+ 2012 - 2013: Startup các dự án nhỏ để học hỏi và hoàn thiện kỹ năng quản lý, hoạch định,
đồng thời tạo thu nhập chủ động cho các kế hoạch tương lai. Hạn chế tối đa việc vay nợ từ
bên ngoài.
+ 2013 -2014: Đảm bảo tốt nghiệp và có thu nhập ổn định từ công việc
+ 2014 - 2015: Tiến hành phát triển công việc ở quy mô lớn hơn và mức thu nhập cao hơn tại
một công ty có cơ hội thăng tiến.
+ 2015 – 2020: Thăng tiến vị trí quản lý khu vực tại công ty đó.
+ 2020 – 2023: Tăng tốc phát triển kiến thức, kỹ năng, vị trí làm việc.
+ 2023 – 2028: Đầu tư kinh doanh riêng
+ 2028 – 2033: Mở rộng hoạt động kinh doanh
+ Từ 2033: Mở rộng hoạt động kinh doanh và tự do tài chính.

➢ Định hướng nghề nghiệp
Tôi luôn quan niệm tinh thần làm việc là ĐƯỢC chứ không phải BỊ làm việc, và công việc là
“nồi cơm” của chính mình, mình “nấu” tốt sẽ nhận quả tốt và ngược lại.
Tôi yêu thích công việc tổ chức, sắp xếp và lập kế hoạch công việc. Một môi trường làm việc
hợp tác, công bằng, có cơ hội thăng tiến và thử thách để chọn lựa người tài sẽ hấp dẫn tôi.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC / NGHIÊN CỨU
➢ 2009 – 2013: Quản trị viên Tạp chí Thủy Sản Việt Nam Online
Kinh nghiệm và thành tích: VNFISH – Tạp chí Thủy Sản Việt Nam Online được lập ra
nhằm phát triển kiến thức chuyên ngành Quản lý nghề cá, rèn luyện kỹ năng quản lý và làm
việc nhóm, website vận hành dưới tên miền www.vnfish.info, đã tuyển được 1 cộng tác viên.
Trang thông tin ngưng hoạt động vào năm 2013.
Website được thống kê vào top 5 website đứng đầu danh sách tìm kiếm của Google với từ
khóa “Tạp chí thủy sản việt nam”.
➢ 2012 – 2014: Phục vụ/ Thu Ngân/ Bán hàng / Pha chế tại hệ thống Trung Nguyên
Franchising Cần Thơ
Kinh nghiệm và thành tích: Trải nghiệm tất cả các khâu trong hoạt động của hệ thống quán
Trung Nguyên Franchising, thực hiện nhiệm vụ thu thập và phát triển thông tin khách hàng,
tìm kiếm khách hàng mới, tiềm năng, phát triển kỹ năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng.
Nắm bắt được cách hoạt động và sử dụng các phần mềm liên quan đến kinh doanh:
Microsoft Dynamics NAV, EfficientPIM, VTiger 5.4
Phát triển doanh số nhóm sản phẩm cà phê bột tại thị trường Cần Thơ, tiếp thị đến nhóm
khách hàng kinh doanh quán cà phê khu vực trung tâm TP Cần Thơ.
Đồng thời, trải nghiệm thực tế với kiến thức các môn học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
như Quản trị nhân sự, Quản trị chiến lược, Quản trị Marketing…
Thành tích: Chứng nhận nhân viên chuyên cần, Nhân viên cấp bậc 2 hạt: Được đào tạo và
đạt kết quả tốt kiểm tra nghiệp vụ. Được xếp vào nhóm 3 nhân viên có tiềm năng thăng tiến
vị trí Trưởng ca tại Trung Nguyên Vinatex Cần Thơ và Trung Nguyên BigC Cần Thơ.
➢ 05/2014: Nhân viên thực tập phòng Marketing Siêu thị Vinatex Cần Thơ – trực
thuộc tập đoàn Dệt may Việt Nam
Trực tiếp tham gia thực hiện các công việc liên quan đến marketing của siêu thị Vinatex, làm
sự kiện, trưng bày sản phẩm, băng –rôn, thiết kế bảng giá, kiểm tra danh mục sản phẩm. 2
tháng thực tập giúp tôi ứng dụng được các kiến thức đang học về Quản trị marketing vào

thực tiễn. Học được cách tổ chức công việc của nhân viên phòng marketing và cách phối hợp
công việc với các bộ phận khác.
➢ 2014 – 2015: Nhân viên Kinh doanh Khu vực Miền Tây Công ty TNHH Nệm Ưu
Việt
Kinh nghiệm và thành tích: Chính thức làm việc đúng chuyên ngành Quản trị kinh doanh
với vị trí Nhân viên Kinh doanh. Quản lý đại lý khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh,
Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.
+ Đảm bảo doanh thu và phát triển doanh số đại lý tại khu vực quản lý.
+ Đảm bảo phát triển nhận dạng thương hiệu Ưu Việt, chịu trách nhiệm phát triển thị trường
mới, đại lý mới trong khu vực được giao. Kết nối hoạt động đại lý cũ.
+ Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thanh toán công nợ.
+ Thống kê tình hình thị trường, đối thủ và đề xuất phương án phát triển kinh doanh.
+ Khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của đại lý, khách hàng về sản phẩm và đề xuất cải
tiến. Công tác hậu mãi, bảo hành.
+ Đảm nhận vai trò điều phối hàng hóa, doanh số tại khu vực, thực tiễn trải nghiệm thị
trường, tham gia quá trình quản lý kinh doanh với phần mềm CRM thuộc MISA JSC.
➢ 2014 – 2015: Người sáng lập và Quản trị viên tại VIETAF.com – Diễn đàn Thủy
Sản Việt Nam Online
VIETAF – viết tắt của Viet Nam Aquaculture and Fisheries là dự án cá nhân được thành lập
nhằm tạo không gian trao đổi kiến thức lĩnh vực thủy sản, VIETAF hoạt động dưới tên miền
www.vietaf.com và forum.vietaf.com – được bảo đảm bởi Google, Godaddy, CloudFlare,
Paypal, Forumotion.
VIETAF là dự án nhằm hiện thực mong muốn tạo không gian giao lưu, tìm hiểu và phát triển
kiến thức lĩnh vực thủy sản tại Việt Nam. Đồng thời, nâng cao kỹ năng tin học, kỹ năng quản
trị nhân sự, điều hành hoạt động, lập kế hoạch và ứng dụng kiến thức Quản lý Thủy sản,
Quản trị Kinh doanh vào thực tiễn. Hiện nay, VIETAF đạt 1292 bài viết và 2119 chủ đề tại
diễn đàn với 1126 thành viên hoạt động.
➢ Kinh nghiệm hoạt động xã hội
- Tư vấn Tuyển Sinh và Tiếp Sức Mùa Thi cho học sinh trong năm 2011 tại điểm trường
Đại học Võ Trường Toản do Đại học Cần Thơ phối hợp tổ chức.

- Lực lượng nồng cốt Chi hội Sinh viên Cái Răng và Liên chi hội sinh viên Cần Thơ,
Đại học Cần Thơ: Nhận khen thưởng sinh viên có thành tích hoạt động tốt Chi hội SV Cái
Răng

KỸ NĂNG NỔI BẬT
➢ Ngoại ngữ: Anh văn

Trình độ: Trung cấp

Bằng cấp: A – Do Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ cấp
+ Ứng dụng kiến thức ngoại ngữ vào tìm hiểu thông tin tài liệu trên internet.
+ Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, phần mềm từ nước ngoài như EfficientPIM, Vtiger,
Forumotion.
➢ Tin học: Tin học văn phòng

Kỹ năng: Tốt

+ Phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office Word, Excel, Power Point: Tốt – 6 năm
+ Phần mềm tin học ứng dụng CRM/HRM: EfficientPIM, Vtiger: Khá – 2 năm
+ Phần mềm quản lý và lưu trữ: Box, Google Drive, Dropbox, Google Code, Skydrive OneDrive: Khá – 4 năm
+ Dịch vụ tin học ứng dụng: Blogspot, Forumotion: Tốt – 4 năm
Hiện tại luôn ứng dụng tin học vào thực tế học tập và làm việc nhằm tối đa hóa hiệu quả
công việc. Tích lũy kinh nghiệm sử dụng qua thiết kế website, tạo project, báo cáo, backup
dữ liệu…
➢ Kỹ năng mềm: Giao tiếp, bán hàng, đàm phán, thuyết phục và làm việc nhóm
+ Trình độ: Khá tốt.
+ Kinh nghiệm tích lũy qua quá trình tham gia hoạt động tại trường, lớp và thực tế làm việc.
➢ Kỹ năng khác: Quản lý, điều hành và ra quyết định:
+ Trình độ: Khá
+ Kinh nghiệm: Bí thư chi đoàn ở Đại học Cần Thơ, Founder diễn đàn VNFISH, VIETAF,
Quản trị viên Blogger.chinhphuc.info

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU
Trắc nghiệm MBTI cho kết quả ENTJ

➢ Điểm mạnh: Xử lý công việc theo lý trí, chịu trách nhiệm trước quyết định và hành
động của bản thân, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi, áp dụng các tiến bộ về công
nghệ vào thực tiễn hoạt động và kinh doanh.
Có mục tiêu và định hướng làm việc rõ ràng, cẩn thận, cân nhắc và hạn chế rủi ro cao
nhất có thể.
➢ Điểm yếu: Vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực tế và kỹ năng mềm chưa hoàn thiện. Kiến
thức thị trường chưa tốt và cần trao dồi thêm.

THÔNG TIN THAM KHẢO
➢ Nguyễn Hồng Xuân
Quan hệ: Quản lý trực tiếp tại Trung Nguyên Franchising
Liên hệ: 0988. 455 577 – xuannh@trungnguyen.com.vn
➢ Trương Tuấn Anh
Quan hệ: Bạn bè 10 năm – Thủ kho tại công ty CP Cơ khí điện máy Cần Thơ
Liên hệ: 0946. 909 345
CAM KẾT
Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật. Nếu tôi cung cấp bất
kỳ thông tin sai lệch nào, Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng Lao động với
tôi ngay lập tức mà không cần thông báo.

Cần Thơ, ngày 08 tháng 08 năm 2015
ỨNG VIÊN

ĐẶNG NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

