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iSMART Education là thành viên của Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE - Institute of
American Education), hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo tiếng Anh.
iSMART là chương trình học Tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa Học (bằng Tiếng
Anh) với mô hình lớp học thông minh, bao gồm:
•
Bài giảng số và tài nguyên học tập tương ứng chương trình quốc tế do tập đoàn giáo
dục lớn nhất thế giới - Pearson xây dựng, kết hợp với giáo trình của Bộ GD-ĐT.
•
Hệ thống thiết bị công nghệ thông minh tăng tính hiệu quả trong dạy và học tương tác.
•
Giáo viên được đào tạo và chuẩn hóa theo CBSE-I và Pearson.
Tính đến năm 2018, iSMART Education hợp tác triển khai thành công chương trình iSmart
tại hơn 100 trường tiểu học và trung học trên khắp cả nước. Trong đó, hơn 20.000 học sinh
hiện đang theo học chương trình iSMART.
Do nhu cầu phát triển thị trường. Công ty CP Giáo Dục ISMART thông báo về việc cần tuyển
dụng các vị trí sau:
1. Giáo viên tiếng Anh/ English Teacher
o Giảng dạy Toán và Khoa Học thông qua chương trình tiếng Anh tại trường.
o Lập kế hoạch, tạo và cung cấp kế hoạch bài học và tài liệu giảng dạy tạo điều
kiện học tập tích cực cho tất cả học sinh
Yêu cầu:
o Kinh nghiệm giảng dạy 1 năm
o Bằng Cử nhân hoặc cao hơn trong các lĩnh vực Khoa học, Toán, Tiếng Anh
hoặc giáo dục
o Chứng chỉ B2 trở lên
Mức lương: 8,000,000đ đến 12,000,000đ (tùy kinh nghiệm và năng lực)
2. Điều phối viên Đào tạo/ Academic Coordinator
o Lập kế hoạch và báo cáo.
o Thiết kế và cập nhật tài liệu học tập.
o Tuyển dụng và đào tạo giáo viên & trợ giảng / đồng giảng.
o Chịu trách nhiệm về các dự án học tập được giao bởi Giám đốc học thuật.
o Kiểm soát chất lượng: dữ liệu, hiệu suất giảng dạy và học tập.
Yêu cầu
o Bằng đại học hoặc bằng cử nhân.
o Tốt nghiệp ngành giáo dục là một lợi thế.
o Phải có chứng chỉ B2 hoặc IELTS 6.5.
o Từ 2 năm kinh nghiệm giảng dạy
Mức lương: 8,000,000đ đến 15,000,000đ (tùy kinh nghiệm và năng lực)

3. Trợ giảng/ Teaching Assistant
o Hỗ trợ phiên dịch cho giáo viên
o Điểm danh học sinh
o Hỗ trợ giáo viên khi đứng lớp
Yêu cầu
o Thành thạo kỹ năng nói và nghe tiếng Anh.
o Bằng cấp liên kết / đại học hoặc bằng cử nhân. Tốt nghiệp ngành giáo dục chính
là một lợi thế.
o IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương khác.
Mức lương: 3,000,000đ đến 5,000,000đ
4. Trợ lý kinh doanh/ Sales Admin
o Hỗ trợ đội ngũ bán hang các công việc Admin
Yêu cầu
o Bằng cấp Đại học/Cao đẳng
o Tốt nghiệp ngành giáo dục là một lợi thế.
o Kĩ năng giao tiếp tốt
Mức lương: 6,000,000đ đến 8,000,000đ
5. Thực tập sinh/ Intern
o Nhận nhiều sinh viên thực tập tại các vị trí (Nhân sự, Marketing, Bán hàng, Trợ
giảng)
Yêu cầu
o Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới tốt nghiệp
o Bằng cấp liên kết / đại học hoặc bằng cử nhân
o Kĩ năng giao tiếp tốt
Phụ cấp: 1,000,000đ đến 2,000,000đ
Nơi nhận hồ sơ:
Phòng Nhân Sự công ty CP Giáo Dục ISMART
Tại HCM: 125/20 Hòa Hưng P.12, Quận 10, TPHCM.
Tại Đồng Tháp: 41-43 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Email: recruitment@ismart.edu.vn
Điện thoại: 0937378187
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Trường ĐH Cần Thơ;
- Lưu: VT.
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