
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TÂY ĐÔ   

SPEAK UP – ANH NGỮ ĐẾN TỪ CHÂU ÂU   
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
  

Hệ thống anh ngữ Speak Up chuyên giảng dạy tiếng Anh cho người lớn bằng phương 
pháp độc đáo kết hợp các công cụ đa phương tiện hiện đại nhất, với các lớp học được 
thực hiện bởi các giảng viên có trình độ cao.  

Speak Up Cần Thơ đang tìm kiếm các GIÁO VIÊN TIẾNG ANH tiềm năng có thể làm 
toàn thời gian cho các khóa học của chúng tôi 

 
 
➢ Số lượng: 03 người  

 

➢ Thu nhập: từ 5 - 7 triệu đồng  

 

➢ Mô tả công việc: 

 

• Giảng dạy 

- Soạn giáo án và giảng dạy hiệu quả dựa trên tài liệu / bài học / giáo án mẫu do Speak UP 

cung cấp, áp dụng kĩ năng giảng dạy theo đúng phương pháp của Speak UP. 

- Hỗ trợ cải thiện kĩ năng giao tiếp – phát âm của học viên  

- Tạo động lực giúp học viên hiểu và học hiệu quả theo phương pháp hiện đại của Speak UP 

- Chịu trách nhiệm chung cùng tổ chức câu lạc bộ phát âm với các giáo viên khác 

 

• Chăm sóc học viên 

- Bổ sung kịp thời các kiến thức còn thiếu của học viên theo yêu cầu 

- Chăm sóc, theo sát tình hình học tập của học viên theo từng cá nhân 

- Hỗ trợ các hoạt động giảng dạy thường ngày của trung tâm (phòng Lab, Ezone) 

 

➢ Yêu cầu 

- Là sinh viên năm 03 hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng/đại học thuộc chuyên ngành sư phạm tiếng 

Anh/chuyên ngành Tiếng Anh, có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 02 năm trở lên. 

- Sử dụng tiếng Anh thành thạo 04 kỹ năng và phát âm tốt. 

- Có tinh thần học hỏi, chăm chỉ, kiên nhẫn và tận tâm trong giảng dạy. 

- Sử dụng được MS Office (Word, Excel, PowerPoint). 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về IELTS, TOEIC 

 



➢ Chế độ 

- Được đào tạo kĩ năng giảng dạy chuyên nghiệp theo mô hình học hiện đại của Speak UP 

- Mức lương cạnh tranh, dao động từ 5 – 7 triệu đồng/tháng, có thể thỏa thuận theo năng lực 

của ứng viên. 

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, chính sách, phúc lợi theo quy định của Nhà nước. 

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy. 

 

➢ Nơi nhận hồ sơ: 

Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Tây Đô – Anh Ngữ Speak UP tại TP.Cần Thơ, 

Địa chỉ: Tầng 08, số 41, đường CMT8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. 

Email: cngdtaydo@gmail.com 

Điện thoại: 02923525566. 
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