HỌC VẤN
10/2012 - 12/2016

Đại học Cần Thơ
Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm
Điểm trung bình: 3.0/4

HOẠT ĐỘNG

Thái Nguyễn Hoài Thiên
Website Engineer

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁ NHÂN
 03/05/1994

01/08/2012 - 15/08/2012

Hoạt động mùa hè xanh
Tham gia
Sau gần 2 tuần tham gia hoạt động mùa hè xanh, tôi
nhận những kinh nghiệm sống, những trải nghiệm vô
cùng quý giá tại xã Phong phú, Cầu Kè, Trà Vinh.
10/2012 - 10/2014

 Nam

Chi hội Sinh viên TP. Trà Vinh

 0948480919
 thainguyenhoaithien@gmail.com
 Số 323, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7,
Thành Phố Trà Vinh.

Chi hội phó - Chi hội trưởng
Trong 2 năm hoạt động chi hội, tôi nhận được những
kinh nghiệm về kỹ năng hoạt động, kỹ năng xây dựng kế
hoạch hoạt động, kỹ năng sống,...

 https://www.facebook.com/thien.hoai.39

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
09/2016 - 12/2016

MỤC TIÊU CỦA TÔI
Hướng đến một dự án Website AI - Ứng dụng các công
nghệ iOT và trí tuệ nhân tạo vào website để xây dựng
một hệ thống giao tiếp với mỗi khách hàng bằng thái độ
tốt nhất, phù hợp với khách hàng đó nhất.

Tập đoàn Rynan Technologies

Xây dựng hệ thống

Website Engineer
- Lập trình viên website, chuyên thiết kế, xây dựng các
dự án Website cung cấp đến khách hàng cũng như các
hệ thống Website quản lý nội bộ
- Cấu hình hệ thống máy chủ liên quan đến việc xây dựng
hệ thống website

Kỹ năng lập trình
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng mềm

01/2018 - HIỆN TẠI

Lập trình máy chủ

Công ty THNN PA Thông Thiên
Cố vấn kỹ thuật
- Hỗ trợ cấu hình máy chủ, tư vấn các vấn đề liên quan
đến hệ thống website và hệ thống máy chủ, hosting
share
- Hỗ trợ đào tạo lập trình viên website

Cấu hình hệ thống

SỞ THÍCH
Bơi lội

Thực tập - Nhân viên kỹ thuật
- Xây dựng hệ thống website quản lý hợp đồng, nhân viên
và quy trình hoạt động của công ty
- Tham gia thiết kế và lắp đặt mô hình mạng cho Trung
tâm Y tế Bình Thủy
12/2016 - HIỆN TẠI

KỸ NĂNG

Máy tính

Trung tâm công nghệ phần mềm Cần Thơ

Đọc báo

KỸ NĂNG THÀNH THẠO
+ PHP - Framword Laravel
+ Angular JS

+ Node JS
+ Socket IO
+ Linux Config
+ Big Data
+ Cpanel, DirectAdmin, SSL
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