TRƯƠNG THỊ NGỌC HẢI (HARI)

LÝ THƯƠNG HẠNH (ALYSSA)

HUỲNH THỊ THU TRANG (CINDY)

Trưởng phòng dịch vụ tư vấn và
tuân thủ Thuế | Kế toán | Tài chính

Giám đốc Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Trưởng phòng Hành chính

haittn@vivabcs.com.vn
P: 0978 634 323
S: truongthingochai

hanhlt@vivabcs.com.vn
P: 0906 934 604
S: lythuonghanh1990

tranghtt@vivabcs.com.vn
P: 0918 877 655
S: huynhtrang655

Thành thạo ngôn ngữ:
Việt – Anh

Thành thạo ngôn ngữ:
Việt – Anh

Thành thạo ngôn ngữ:
Việt – Anh

Chuyên môn:
• Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
• Cử nhân Luật
• Phân tích tài chính
• Chief accountant
• CPA
• ISO 9001 – Kaizen 5S
• Ngôn ngữ: Anh – Việt
Năng lực:
• 05 năm kinh nghiệm liên tục về tài
chính doanh nghiệp, kế toán thuế, kế
toán quản trị và luật kinh doanh cho
các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
• Am hiểu các thủ tục tuân thủ trong
kinh doanh | Thủ tục tại các cơ quan
nhà nước | Kiểm toán nội bộ.
• Am hiểu về quan hệ lao động | Bảo
hiểm | Thuế thu nhập cá nhân.
• Kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo,
quản trị và phát triển công việc.
Dự án tiêu biểu: 1.000++
Cyber advantures | Stemcor | Li & Fung
| Hakuhodo | Habufa | Interchem | IVS |
Netszch | UPCM | Hansa | IFM |
Pervorm ASIA | Matten | Americantec |
Universa l Thai Plastic & Chemicals

VIVA Business Consulting

Chuyên môn:
• Cử nhân Quản trị kinh doanh
• Quản lý và chăm sóc khách
hàng
• Giám đốc kinh doanh
• ISO 9001 – Kaizen 5S
• Ngôn ngữ: Anh – Việt – Hoa
Năng lực:
• 07 năm kinh nghiệm về chăm
sóc khách hàng & tư vấn quản trị
doanh nghiệp trong và ngoài
nước.
• Am hiểu về các thủ tục trong
kinh doanh cho các doanh
nghiệp trong và ngoài nước | Các
văn phòng đại diện nước ngoài.
• Có khả năng tư vấn các thủ tục
và giải pháp tuân thủ trong kinh
doanh.
• Có khả năng quản lý - kết nối
các nguồn lực, quản lý chuỗi
công việc, quản lý dự án.
Dự án đã quản lý: 5.000++
Li & Fung | Hakuhodo | Habufa |
Interchem | IVS | Netszch | UPCM |
Hansa | IFM | Pervorm ASIA |
Matten | Americantec | Universa l
Thai Plastic & Chemicals

Chuyên môn:
• Cử nhân Kế toán kiểm toán
• ISO 9001 – Kaizen 5S
• Ngôn ngữ: Anh – Việt
Năng lực:
• 12 năm kinh nghiệm về: Quản
trị hành chính văn phòng |
Bussiness records management
| Kế toán quản trị và trợ lý giám đốc.
• Am hiểu hệ thống nhà cung
cấp cho doanh nghiệp.
• Có khả năng làm việc độc lập,
chính xác và tin cậy.

LƯU THỊ HOA HỒNG (ROSY)

TÔN THỊ HUYỀN TRANG (TANNY)

ĐẶNG THỊ HUYỀN (LONDON)

Giám đốc Pháp chế doanh nghiệp

Trưởng phòng dịch vụ nhân sự Khối Doanh nghiệp

Trưởng nhóm dịch vụ nhân sự Khối Văn phòng đại diện

Honglth@vivabcs.com.vn
P: 0936 772 696
S: honglth

trangtth@vivabcs.com.vn
P: 0903 33 0609
S: tonthihuyentrang

huyendt@vivabcs.com.vn
P: 0933 157 299
S: huyendt_15

Thành thạo ngôn ngữ:
Việt – Anh

Thành thạo ngôn ngữ:
Việt – Anh

Thành thạo ngôn ngữ:
Việt – Anh

Chuyên môn:
• Cử nhân Luật
• Quản trị kinh doanh
• Được đào tạo chuyên sâu về
hữu trí tuệ

Chuyên môn:
• Cử nhân Luật
• ISO 9001 – Kaizen 5S
• Ngôn ngữ: Anh – Việt
• Chứng chỉ Quản trị nguồn nhân lực

Năng lực:
• 12 năm kinh nghiệm liên tục về
luật & các thủ tục tuân thủ trong
kinh doanh tại Việt Nam.
• Am hiểu mọi thủ tục kinh doanh
cho các doanh nghiệp | Văn phòng
đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
• Có khả năng thiết lập căn cứ pháp
lý và vận dụng tối ưu theo tình
huống và yêu cầu.
• Có lợi thế đặc biệt về thủ tục đầu
tư | Gia nhập thị trường | Thủ tục
tuân thủ về thuế | Các thủ tục hành
chính khác trong kinh doanh.

Năng lực:
• 05 năm kinh nghiệm liên tục về luật
kinh doanh | Quản trị quan hệ lao
động cùng các thủ tục tuân thủ cho
doanh nghiệp trong và ngoài nước.
• Am hiểu sâu về luật lao động và
quản trị nguồn nhân lực.
• Có khả năng tư vấn các thủ tục và
giải pháp tuân thủ trong kinh doanh
liên quan đến lao động tiền lương.
• Có khả năng quản lý - kết nối các
nguồn lực, quản lý chuỗi công việc,
quản lý dự án.
• Kỹ năng lãnh đạo nhóm và kỹ năng
mềm trong quản trị nguồn nhân lực.

Các dự án tiêu biểu:
Li & Fung | Hakuhodo | Habufa |
Interchem | IVS | Netszch |
UPCM | Hansa | IFM | Pervorm
ASIA | Matten | Americantec |
Universal l Thai Plastic & Chemicals
| Goodyear |Crumpler

Các dự án tiêu biểu: 500++
Hee Solutions | Hakuhodo | Habufa |
Interchem | IVS | Netszch | UPCM |
Hansa | IFM | Pervorm ASIA | Matten
| Americantec | Universa l Thai
Plastic & Chemicals | Cremer…

Chuyên môn:
• Cử nhân Quản trị kinh doanh
• Chứng chỉ “ Giám đốc nhân sự”
(PACE)
• ISO 9001 – Kaizen 5S
• Ngôn ngữ: Anh – Việt
Năng lực:
• 06 năm kinh nghiệm liên tục về
luật kinh doanh | Quản trị quan hệ
lao động cùng các thủ tục tuân
thủ cho doanh nghiệp trong và
ngoài nước.
• Am hiểu các qui định và thủ tục
về hợp đồng lao động, bảo hiểm,
thuế TNCN.
• Có khả năng tư vấn các thủ tục và
giải pháp tuân thủ trong kinh doanh
liên quan đến lao động tiền lương.
Các dự án tiêu biểu: 500++
Hee Solutions | Hakuhodo |
Habufa | Interchem | IVS | Netszch
| UPCM | Hansa | IFM | Pervorm
ASIA | Matten | Americantec |
Universa l Thai Plastic & Chemicals
| Cremer | Lombard |CUS | Hettoro
| Cintac…

VIVA Business Consulting

