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NGUYỄN HOÀI NAM, MBA (nam) 

Địa chỉ: Số 332, đường Kim Giang, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Email: nguyennam.vn@gmail.com 

Di động: 0904.992526  

 

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH – CÔNG TY AIC               06/2008 – 12/2008 
www.aicvn.com.vn  

- Nghiên cứu và phân tích mô hình tính toán tiền khả thi và khả thi dự án khu công nghiệp, toà nhà văn phòng, khu căn 
hộ để bán và cho thuê. 

- Liên hệ với các đối tác trong và ngoài nước để lên lịch làm việc và giới thiệu về dự án. 

- Thảo luận với các đối tác về phương pháp định giá đối với các dự án được quan tâm. 

- Soạn thảo chính các tài liệu dự án để giới thiệu tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

- Soạn thảo chính các Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, thương mại điện tử căn cứ theo tư vấn 
của các chuyên gia. 

- Soạn thảo chính các Biên bản ghi nhớ trong công tác kêu gọi đầu tư và hợp tác kinh doanh. 

- Tính toán phương án tài chính trong phương án kinh doanh và một số hồ sơ liên quan đến công tác xin cấp phép thành 
lập công ty quản lý quỹ. 

- Viết quy trình quản lý phòng. 

- Soạn giáo trình đào tạo nghiệp vụ cán bộ bộ phận phân tích. 

- Dịch các tài liệu Việt – Anh, Anh - Việt.  

- Theo dõi, cập nhật và báo cáo các thay đổi về thị trường tài chính và thị trường bất động sản cho phòng. 

- Tiếp nhận các nhiệm vụ từ lãnh đạo công ty và trưởng phòng để phân công công việc cho cán bộ trong phòng. 

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THẺ CÀO – HT MOBILE COMPANY                                            09/2007 – 05/2008 
www.htmobile.com.vn  

- Quản lý thi trường thẻ Miền Bắc và Miền Trung 

- Quản lý các nhà phân phối thẻ bao gồm thẻ điện tử và thẻ vật lý. 

- Kết hợp với các kênh bán hàng để tăng trưởng doanh thu và thương hiệu HT Mobile. 

- Điểu tiết thị trường thẻ, bao gồm các cửa hàng và các kênh bán hàng khác. 

- Phát triển kênh phân phối thẻ cào. 

- Làm việc với nhà cung cấp và các đối tác tại Miền Bắc để phát triển thương hiệu HT Mobile. 

- Báo cáo cho Giám đốc phát triển thẻ cào toàn quốc và hỗ trợ trong việc phát triển các sản phẩm mới cũng như các dự án 
mới.  
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CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM                          2006 – 2007 
www.cocacolavietnam.com  

Quản lý bán hàng                   02/2007 – 08/2007 

- Giám sát và đào tạo đội ngũ bán hàng để đánh giá hiệu quả theo kế hoạch định kỳ. 

- Nghiên cứu thị trường. 

- Lập mạng lưới bán hàng cho thị trường mới và cập nhật những thay đổi đối với thị trường hiện tại. 

- Làm việc với nhà phân phối để định hướng theo chính sách bán hàng của Coca-Cola. 

- Quản lý đơn hàng. 

- Đào tạo đội ngũ bán hàng để nâng cao kỹ năng bán hàng, đảm bảo thực hiện đúng quy trình bán hàng của Coca-Cola. 

- Phân chia trách nhiệm cho nhân viên bán hàng đối với từng khách hàng trọng điểm. 

- Thiết lập các mối quan hệ chức năng và nhận nhiềm vụ từ Giám đốc bán hàng vùng. 

Quản trị viên tập sự                   04/2006 – 02/2007 

Tham gia các chương trình đào tạo qua nhiều vị trí sau để có được cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh tổng thể của 
công ty: 

- Trợ lý Marketing 

- Thực tập quản lý khách hàng trọng điểm 

- Giám sát bán hàng 

- Nhân viên thị trường 

- Giám sát kho vận. 

TRÌNH ĐỘ & BẰNG CẤP 

THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) – TRƯỜNG ĐẠI HỌC LA TROBE                2006 – 2008 

Kết hợp với trường đại học Hà Nội giảng dạy tại Việt Nam. Đã hoàn thành khoá học và tháng 3 năm 2009 sẽ nhận bằng. 

CỬ NHAN – ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH HÀ NỘI            2001 – 2005 

Loại Giỏi. Điểm trung bình toàn khoá là 8.00. 

CHỨNG CHỈ PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN              Từ tháng 02/2008 

Học viện Tài chính 

CHỨNG CHỈ CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN           Từ tháng 04/2008 

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THAM GIA 

UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG             2003 - 2004 

Đại học Quản trị và Kinh doanh Hà Nội 
Chịu trách nhiệm về vấn đề nghiên cứu khoa học của sinh viên trong trường 

CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC            2003 - 2004 

CHI HỘI TRƯỞNG SINH VIÊN                      2002 - 2005 

 


