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MẪU CV CHO LĨNH VỰC KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH 

 

Gợi ý: 

 

Trong một lĩnh vực cụ thể như Kế toán, Tài chính thì tất cả mọi thông tin trong bản CV bao gồm:  

Kỹ năng, Kinh nghiệm, Mục tiêu, Học vấn, Hoạt động Ngoại khóa hay Sở thích… đều phải được 

lựa chọn cẩn thận để liên quan đến nghề nghiệp này. Phòng Kế toán, Tài chính là một trong ba 

bộ phận quan trọng nhất của một công ty. Với nhiệm vụ quản lý các tài sản (đặc biệt là tiền mặt) 

của tổ chức, những nhân sự để có thể làm việc trong lĩnh vực này đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ cao 

độ, thông thạo việc tính toán với con số và hiểu biết về pháp luật (thuế, bảo hiểm) tốt. 

 

Bản CV mẫu dưới đây là của 1 học viên trong khóa học “Kỹ năng viết CV & Phỏng vấn thành 

công” của Aone. Bạn đã tốt nghiệp trường Đại học Lao động – Xã hội (Hà Nội) và đang tìm 

kiếm công việc của một Nhân viên Kế toán. Trong CV bạn tập trung vào Kinh nghiệm làm việc 

với những kỹ năng và thành tích liên quan trực tiếp đến lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, một 

phép thử đem lại hiệu quả tốt là khi bạn cố tình phân tích các Điểm mạnh, Điểm yếu của mình 

ngay từ đầu hồ sơ. Điều này chứng tỏ cá tính mạnh mẽ và gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng 

(NTD). Kết hợp với một bản Đơn xin việc hấp dẫn, bạn đã trúng tuyển với công việc mơ ước chỉ 

trong vòng 1 tháng sau khi tham gia khóa học của Aone. 

 

Ghi chú: 

 

1. Mẫu CV này nằm trong bộ cẩm nang “21 mẫu CV cho người tìm việc”. Để tham khảo 

đầy đủ bộ tài liệu này, hãy đăng ký tới địa chỉ: quocchien242@gmail.com. Tôi sẽ gửi bản 

ebook qua email cho bạn. 

 

2. Một số thông tin trong bản lý lịch đã được thay đổi vì lý do bảo mật. Vui lòng chỉ tham 

khảo chứ không sao chép y chang CV này. Hãy là một ngƣời Dám Khác Biệt và bạn sẽ 

thành công. 

mailto:quocchien242@gmail.com
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SƠ YẾU LÝ LỊCH 

[Đoàn Khánh Hƣơng] 

 

 

Vị trí dự tuyển: Nh n vi n    toán 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ t n Đoàn Khánh Hương 

Ngày sinh 25/09/19xx 

Email xx@gmail.com 

Điện thoại 0966 507 xx 

Địa chỉ  ố xx ng  1  , Trần Duy Hưng, Cầu  iấy, Hà Nội 

SƠ LƢỢC 

Mục ti u nghề nghiệp  Trở thành nhân viên kế toán  uất s c, t ch l y thêm nhiều kinh nghiệm, 

rèn luyện kỹ năng  ử lý công việc hiệu quả, nhanh chóng. 

 Tham gia  ây dựng công ty ngày càng lớn mạnh. Đóng góp giá trị, lợi  ch 

lớn hơn nhiều lần mức chi ph  công ty đầu tư cho việc đào tạo bản thân.  

Điểm mạnh  Tiếng Anh giao tiếp khá tốt. 

 Thành thạo bộ phần mềm M  Office và các phần mềm kế toán như: 

MISA, FAST. 

 Kỹ năng giao tiếp tốt, th ch nghi nhanh với môi trường mới. 

 Nhiệt tình, có trách nhiệm, s n sàng h  trợ cho các đồng nghiệp và bộ 

phận khác khi cần thiết. 

 Có nhiều ý tưởng sáng tạo nhằm giúp công việc được triển khai với chất 

lượng tốt và hiệu quả nhất, với chi ph  thấp nhất có thể. 

Điểm y u  Luôn hướng đến sự hoàn hảo, cầu toàn, đôi khi làm chậm tiến độ công 

việc. 

 Hay hỏi kỹ và sâu cho mọi vấn đề, có thể gây phiền hà cho người khác 

trong một số trường hợp. 

 Thói quen tìm hiểu mọi việc đến mức chi tiết. 

 Có cá t nh mạnh. Đặc biệt ghét những công việc lặp đi lặp lại một cách 

nhàm chán. 

mailto:xx@gmail.com
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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

Bằng cấp Cử nhân Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Đại học Lao động – 

Xã hội  

Ni n học 2009 – 2013 

Thành tích Học bổng loại  iỏi dành cho sinh viên có thành t ch tốt trong học tập trong 

năm học 2 12 – 2013. 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

Tháng 03 năm 2013  

–  

Nay 

Nh n làm dịch vụ    toán cho C ng ty TNHH Đ u tƣ và phát triển J -

GEUM-SUNG. 

 Nhận chứng từ kế toán, tổng hợp và lập báo cáo thuế cuối năm.  

- Kinh nghiệm nh n đ  c  

 Rèn luyện kỹ năng lập báo cáo tài ch nh đến mức thành thục. 

 Có thêm kiến thức về các nghiệp vụ kinh tế trong lĩnh vực nhà hàng. 

Tháng 01 năm 2013  

–  

Tháng 04 năm 2013 

Thực t p  inh ph ng K  toán - C ng ty TNHH HIBE  Việt Nam. 

 Tiếp nhận, s p  ếp, quản lý chứng từ, sổ sách khoa học, hiệu quả. 

 Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng vào phần mềm 

MISA và lên báo cáo nội bộ. 

 H  trợ Kế toán trưởng chuẩn bị cho công tác kiểm toán di n ra vào 

tháng 3 2 13 và lên báo cáo thuế của năm 2 12. 

- Kinh nghiệm nh n đ  c  

 Có kiến thức về các thủ tục  uất, nhập khẩu. 

  ử dụng thành thạo phần mềm kế toán M  A. 

 Lên báo cáo nội bộ hàng tháng và xử lý nhanh chóng các tình huống 

phát sinh trong quá trình hạch toán nghiệp vụ kinh tế. 

Tháng 09 năm 2011 

- 

Tháng 12 năm 2011 

Nh n vi n nh p liệu - C ng ty C  ph n ICEL tƣ vấn và  ào tạo. 

 Nhập nội dung liên quan đến mã số thuế được thể hiện trên công văn 

vào phần mềm  martkey M T. 

- Kinh nghiệm nh n đ  c: 

 Cải thiện kỹ năng đánh máy, sử dụng máy t nh. 

 Tiếp  úc trực tiếp với phần mềm kế toán  martkey do  CEL phân phối. 

NGƢỜI TH M KHẢO 

 ẽ đáp ứng khi có yêu cầu. 

 


