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SẢN PHẨM CÁ NHÂN
- Web Công Nghệ:Trungthienit.com
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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Không ngừng học hỏi trao dồi những kiến
thức về system, network, VMWare, Voip để
phát triển kỹ năng chuyên môn.
Mục tiêu trong 1 năm tới, tôi sẽ trở thành 1
IT Supervisor tốt hơn hiện tại và học hỏi
thêm nhiều mảng khác từ những đồng
nghiệp. Phấn đấu nỗ lực hết mình vì công
ty mình đang làm việc.

KỸ NĂNG

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SNB ( 03/2019 - HIỆN TẠI )
Vị trí: IT system, network
- Hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến máy tính. Windows,
Office, Hardware, Software.
- Cài đặt Windows, Office và các phần mềm ứng dụng khác.
- khả năng cài đặt, nhận biết, khắc phục sự cố liên quan đến kết nối
máy in của người dung trong mạng LAN.
- Kỹ năng chuyên môn áp dụng trong công việc:
+/ SYSTEM: Thiết kế triển khai AD, ADC, Chiuld DC, web, mail, dhcp,
vnp, route, user, work Folder, Failover, Load Balancing, windows
backup, FSRM, vv
+/ NETWORK: IP, Telnet, DHCP, STP, VLAN-TRUNGKING, SVI,
ETHERCHANNEL...vv
+/ CEHv11:Những kỹ thuật phòng chống và tấn công trong Module
Version 11.

Tìm kiếm, đọc hiểu tài liệu tiếng anh

+/ VMWARE VSPHERE: - Xây dựng trung tâm dữ liệu (Data Center),

chuyên môn

máy chủ ảo (VPS) trên sản phẩm ESX/ESXi và vCenter Server. Chuyển đổi hệ thống mạng vật lý hiện tại qua nền ảo hóa.

Kỹ năng làm việc độc lập – làm việc nhóm

+/ CCNA_VOICE Collaboraton: Xử lý, khắc phục sự cố cơ bản về voip.
pbx Dranstream, elastic. asterisk...

Kỹ năng giải quyết vấn đề

+/ Giám sát mạng thông qua phần mềm, quản lí tài sản IT
- Kỹ năng khác.

Chịu được áp lực cao trong việc đảm bảo
tiến độ công việc

CÔNG TY TNHH DV VIỄN THÔNG THIÊN TÚ ( 11/2017
Vị trí: IT Helpdesk
- Hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến máy tính. Windows,
Office, Hardware, Software.

CHỨNG CHỈ

- Cài đặt Windows, Office và các phần mềm ứng dụng khác như

- Chứng chỉ hoàn thành khóa học CEHv11
tại Viện Công Nghệ Kỹ Thuật Sài Gòn
SaigonCTT ( Đang chuẩn bị ôn thi certified
quốc tế )

- Chứng

chỉ đang học khóa học CCNA VOIP tại

Outlook, IP_Phone ( Avaya, X-Lite ).
- khả năng cài đặt, nhận biết, khắc phục sự cố liên quan đến kết nối
máy in của người dung trong mạng LAN.
- Giám sát hệ thống tổng đài Vietnamobile, K+ khi có sự cố ( Remote
từ xa )

Trung tâm tin học VnPro
- Chứng chỉ hoàn thành khóa học CCNA

HOẠT ĐỘNG

tại Trung tâm tin học VnPro
- Chứng chỉ hoàn thành khóa học CEHv9

THAM GIA GIẢI CẦU LÔNG TRƯỜNG

tại Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính
Nhất Nghệ.
- Chứng chỉ hoàn thành khóa học MCSE
tại Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính
Nhất Nghệ.
- Chứng chỉ hoàn thành khóa học MCSA

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

tại Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính
Nhất Nghệ

SỞ THÍCH

THÔNG TIN THÊM
PHẨM CHẤT

- Tìm hiểu công nghệ mới

- Cần cù, Chăm chỉ, ham học hỏi. - Làm việc với tinh thần trách nhiệm

- Nghe nhạc, XEM PHIM

cao. - Linh hoạt trong công việc. - Khả năng thích nghi với sự đổi mới

- Chơi cầu lông , Cờ vua, cờ tướng
- Hợp nhóm trao đổi kinh nghiệm
- Phát triển website cá nhân.

