Dương Tiến Đạt

WEB DEVELOPER

 Mô Tả Bản Thân
Mô tả bản thân:
+ Có khả năng học học, tìm tòi, nghiên cứu và chịu áp lực công việc
+ Tính cách: vui vẻ, hòa đồng

Mục Tiêu Nghề Nghiệp
- Được trở thành nhân viên chính thức tại công ty Sun Asterisk để có thể học hỏi, tiếp thu cái
mới và trau dồi kỹ năng chuyên môn về ngành lập trình website cũng như vận dụng vào thực tế.
- Tham gia các dự án lớn nhỏ của Sun Asterisk để phát triển bản thân và trở thành Leader trong
2 năm tới .

09/2017 - 12/2018

- Tên BTL: Phần mềm quản lý nhân sự Công ty gang thép
- Hình thức làm: Nhóm
- Mô tả: Xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện Winform phần mềm quản lý nhân sự gồmcác
chức năng như: tra cứu thông tin, tính công, lương cho nhân viên.
ĐỀ TÀI XÂY DỰNG WEBSITE

11/2017 - 01/2018

- Tên Đề tài: Thiết kế giao diện, xây dựng Website
- Hình thức làm: Nhóm
- Mô tả: Thiết kế, xây dựng trang bán đồ điện tử bằng HTML, PHP, JavaScript gồm có chức
năng như: tìm kiếm mặt hàng, phân quyền truy cập, giỏ hàng, in ra hóa đơn.
BÀI TẬP LỚN MÔN MÃ NGUỒN MỞ

03/2018 - 05/2018

- Tên BTL: Thiết kế giao diện, xây dựng Website trên nền tảng Wordpress
- Hình thức làm: Cá nhân
- Mô tả: Thiết kế, xây dựng trang bán điện thoại di đông bằng trên nền tảng Wordpress gồm có
chức năng như: tìm kiếm, lọc giá sản phẩm, công cụ Chat với tư vấn viên, giỏ hàng, in ra hóa
đơn, thanh toán trực tuyến..
TRAINING PHP
Framgia / Sun Asterisk

 duongtiendat1997@gmail.co

m
 Số 54, ngõ 296, đường Minh

Khai, Hà Nội


Website: duongtiendat.com
Resume: cv.duongtiendat.com
Github: github.com/dtdat1997
Viblo: viblo.asia/u/Kid328

KỸ NĂNG
Thuyết trình
Teamwork
Tiếng Anh
PHP, Laravel
HTML, CSS, Javascript

11/2018 - 02/2019

SỞ THÍCH

- Học quy trình làm việc của công ty, coding convetion
- Được training Git, PHP, Framwork Laravel, Agile
- Nghiên cứu, thực hành làm project training:
Mô tả: Website khóa học trực tuyến
http://fols.herokuapp.com
INTERN PHP
Sun Asterisk

 Nam
 0384676848

 Kinh Nghiệm Làm Việc
BÀI TẬP LỚN MÔN LẬP TRÌNH WINDOW

 16 / 09 / 1997

Đọc tiểu thuyết trinh thám
Chơi game
Chơi cờ vua
Xem phim hành động
02/2019 - 06/2019

- Tham gia Internal Project: S*GOAL
- Mô tả: S*Goal là một ứng dụng dựa trên nền tảng của OKR, giúp cho công ty tập trung vào
những mục tiêu quan trọng nhất, đạt được những thành tựu lớn lao, hướng về tầm nhìn và sứ
mệnh chung. Nó giúp tạo ra môi trường làm việc hướng đến kết quả nhưng đầy sáng tạo, đề
cao sự tự chủ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, khuyến khích mỗi cá nhân phát huy tối

đa năng lực của mình.
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BLOG CÁ NHÂN
Cá nhân

05/2019 - 06/2019

- Tìm tòi, nghiên cứu server
- Cấu hình Nginx trên VPS Centos 7
- Đăng kí, thiết lập domain: duongtiendat.com
- Thiết kế, xây dựng blog tin học bằng wordpress
- Thiết kế resume cá nhân: cv.duongtiendat.com
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