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THÔNG BAO TUYÉN DUNG
1. Vi tri tuyén dung: GIRO VIÊN TIÉNG ANH

St) luvng: 03 Giâo viên

2. Mô tâ công viêc:
Thiét ké giâo ân theo churong trình hoc và dinh hu&ng dào tao cùa trung tâm.

Giàng day theo düng giâo fin, bâm sât 10trình dâ de ra.
Phôi hqp cùng câc giâo viên khâc và nhân viên trung tâm to chüc câc dçrt
dânh giâ nâng luc dâu vào/dau ra cùa hoc viên.
Theo dôi sût sao quâ trình hoc trên lép cùa hoc viên, ph6i hqp cùng nhân
viên, và Phu huynh dê tao diêu kièn giûp câc em cé ket quà hoc tâp tôt nhât.

3.1 Trình dû:
Tôt nghiêp Cao dâng/Dai hoc chuyên ngành Str Pham Tiéng Anh; h04c Tôt
nghiêp câc chuyên ngành khâc, cé chûng chi IELTS 6.5 tro lên, và dam mê

Véi ngành Giâo duc.
Cô dû van bâng, chi'rng chi theo câc tiêu chuân nghièp vu su Pham hièn hành.
3.2. KY nàng:
KY nâng surPham, truyèn dot tôt
Sü dung tot câc phàn mêm, thiét bi hô trq giàng day

3.3. Yêu cau khâc:
Công dân Viêt Nam cé tuôi dòi tù 21 tro lên;
Cé it nhât 01 nâm kinh nghiêm•,Châp nhân Sinh viên méi ra trubng cé tâm
và nhiêt huyêt Véi nghê.
Cô IYlich rô ràng.

Ngoai hinh không di tôt, không néi ngong, néi lâp.

Cé tinh thàn nhiêt huyét, dam mê v6i nghe giâo.

và cic ché do:

4.

+ Là nhân viên chinh thüc cùa công ty, duqc kY hqp dông lao d0ng, htr&ngdây

dù câc che

theo quy dinh cùa Luat Lao dong

+ Luong co bàn 6.000.000 —8.000.000 d tùy vào nâng luc và kinh nghièm;
luong thâng 13 và câc ngày Têt, ICkhâc.
+ Dfrng lép tôi da 6 tiét/ngày, tuong durong30 tiêt/tuan; câc tiêt ngoài gib duqc
tinh giò tâng ca.
+ Giâo viên duy tri tôt si so 16psë durqcxem xét thudng hàng thâng.
+ Xem xét tàng lucyngtoi thiéu 01 làn/nàm.

• Thìyi gian nop hà so: Tir 13/01/2021thông bâo dén 28/02/2021.

• Thông tin liên
Dia chi làm viêc: 81K, duòng Uyên Hung 34, P.Uyên Hung, TX. Tân Uyên, Binh
Duo•ng.
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