DƢƠNG KỲ HIỆP (MR)
75/11 Trần Văn Đang, Phƣờng 09, Quận 03, Tp.HCM.
Mobile: +84 98 8000 872
Email: billandvn@gmail.com

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP: Đƣợc tiếp tục theo đuổi, cống hiến một cách chuyên nghiệp trong
lĩnh vực nghề nghiệp đã lĩnh hội.
Nỗ lực hoàn thành trách nhiệm và công việc đƣợc giao tốt nhất với
kinh nghiệm và năng lực bản thân.

TÓM LƯỢC KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN
 Có kinh nghiệm trong hoạt động kiểm soát nội bộ, quản lý, vận hành Công ty;
 Hiểu rõ các luật lệ và quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nói chung và của
ngành tài chính Việt Nam nói riêng;
 Tính tổ chức và khả năng làm việc đã đƣợc thử thách trong môi trƣờng làm việc nhiều áp
lực;
 Có thể thích nghi với sự thay đổi, tạo dựng mối quan hệ hỗ tƣơng tốt với đồng sự các cấp
trong các mối quan hệ;

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
 Từ 2007 – nay (Sacombank-SBS):
-

Chuyên viên Môi giới.

-

Trƣởng Phòng Môi giới.

-

Phó Giám đốc Môi giới.

-

Trƣởng Phòng Nghiệp vụ.

-

Phó Giám Đốc Chi nhánh Hoa Việt.

-

Giám Đốc Chi nhánh Sài gòn.

-

Giám Đốc Vận Hành.

 Từ 2010 – nay (DawuCorp):
-

Cố vấn Tài chính Cao cấp.

-

Phó Tổng Giám đốc Điều hành (Công ty Hae Ryong Foods)

-

Tổng Giám đốc (Công ty Hoàng Long An Khang)

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Cử nhân Quản trị kinh doanh
CEO Master
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CÁC CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
-

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

-

Chứng chỉ hành nghề bất động sản.

-

Chứng chỉ hành nghề vệ sinh an toàn thực phẩm.

-

Chứng chỉ hành nghề an ninh mạng.

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Ngày sinh : 01/01/1984
Nơi sinh : Sài Gòn
Tình trạng gia đình : đã có gia đình
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