DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỀ CỬ BAN KIỂM SOÁT DAG
Năm sinh
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Họ và tên

Nam

Nữ

Địa chỉ thường trú

43 tổ 65 phường Đồng Tâm quận HBT - Hà Nội

Võ Thị Công

1979

Bùi Thị Kim Dung

Số 7 ngõ 168 Kim Giang, Đại
1984
Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Ngô Thị Liên Hương

Nguyễn Văn Thoại

1973 39 Ngõ 12 Đào Tấn Hà nội

1965

Trình độ học vấn /Chuyên
ngành

_ Kế toán doanh nghiệp
(Cử nhân cao đẳng)

_Quản trị kinh doanh
(Đại học)

_Tài chính ngân hàng
(Đại học/Tiến sỹ)
_Quản trị kinh doanh
(Thạc sỹ)

66/36 Nguyễn văn Cừ, An hòa, _Cử nhân Kế toán Tài Chính
Ninh kiều, Cần thơ
_Thạc sỹ Kế toán Kiểm toán

Số cổ phần sở hữu
(tương đương)

Công việc hiện tại

Kinh nghiệm và quá trình công tác và thế mạnh của bản
thân

Không có

Kế Toán Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đô _Kiểm soát các hoạt động tài chính cty. Có khả năng học
Thị Hoàng Trung
hỏi và làm việc nghiêm túc.

Không có

Trung tâm Quản lý & Hỗ trợ kinh Doanh
Ngân hàng Doanh Nghiệp _MSB

_ Thẩm định, phân tích, đánh giá dự án
_ Am hiểu vĩ mô, ngành nghề, xu hướng dòng tiền vĩ mô
để ra quyết định trong đầu tư

Giám đốc Trung tâm DVKH-BIDV

_Thực hiện thẩm định các dự án/Phương án kinh doanh
_Kiểm soát hoạt động hệ thống
_Kết hợp giữa nghiệp vụ và công nghệ để ứng dụng CNTT
tăng NSLĐ trong doanh nghiệp
_Xây dựng các quy trình hoạt động nghiệp vụ
_Có khả năng tự học và tham gia các chương trình đào tạo
khi công việc yêu cầu.
_Kỷ luật cao

Không có

545 CP
Nghỉ hưu/Phụ trách kinh doanh Bi.home
(500.000.000 vnđ)

_ Xây đựng bộ máy quản lý KD;
_ Tư vấn phát triển bản thân;
_ Gd kế toán.

