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Chị Ðặng Thu Dung có hơn 20 năm kinh nghiệm làm quản lý trong lĩnh vực Nhân sự và Quản trị doanh nghiệp cho các 
tập đoàn đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các Dự án phát triển ODA, các tập đoàn giao nhận vận tải 
quốc tế, tập đoàn cung cấp dịch vụ và giải pháp nhân sự, các công ty cung cấp dịch vụ giải pháp phần mềm và tài chính 
công nghệ. Hiện tại chị Dung đang là Chuyên gia tư vấn giải pháp nhân sự và Khai vấn nghề nghiệp độc lập.

Chị Dung tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ Anh - Ðại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, đã tốt nghiệp và sở hữu chứng chỉ nghề 
Coach chuyên nghiệp của Liên đoàn Coach thế giới (ICF).

Hiện tại, chị Dung đang sống và làm việc tại Hà Nội. Chị là thành viên tích cực của các Hiệp hội nghề nghiệp và tổ chức 
Xã hội bao gồm:

Thành viên Ban Pháp luật lao động - Hiệp hội Nhân sự (HRA)

Thành viên CLB Nhân sự Việt Nam (VNHR)

Trưởng ban Pháp chế CLB Coach Hà nội (HCC)

Thành viên sáng lập Fanpage Hành trình Hướng nghiệp 

Thành viên sáng lập Group RUOK - dự án hỗ trợ sức khỏe tinh thần dành cho giới trẻ trong độ tuổi từ 18 - 25 tuổi.

Trong quá trình hơn 20 năm làm việc ở vai trò quản lý nhân sự, chị Dung có nhiều cơ hội tư vấn, đào tạo và hỗ trợ các 
thế hệ thanh thiếu niên và giúp họ đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến nghề nghiệp & lộ trình công danh. 
Các chương trình tư vấn và khai vấn này đã trang bị cho các bạn trẻ kiến thức cũng như lập kế hoạch để đáp ứng sự 
thay đổi liên tục của môi trường làm việc và thị trường lao động.

Bằng phương pháp lắng nghe sâu, đặt câu hỏi hiệu quả và tư duy tích cực kết hợp với trải nghiệm cá nhân, chị Dung 
luôn giúp khách hàng tìm hiểu và khám phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong, sẵn sàng chuẩn bị cho sự thay đổi cần thiết 
để đáp ứng những thách thức của tương lai, đồng thời nắm bắt cơ hội thành công trong cuộc sống và sự nghiệp!

Thông tin liên hệ:
Mobile: 0912.623.291  
Email: dangthudung@gmail.com 
Fanpage: https://www.facebook.com/HanhTrinhHuongNghiepVN 
Website: http://dung-dang.com/ 

Nỗ lực để trở thành người bạn đồng hành
của thế hệ trẻ Việt Nam!


