
 

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT ALBERT EINSTEIN  

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động của Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein tại TP. Hồ Chí 

Minh cho năm học 2019-2020, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau đây: 

 

1. GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, THCS, THPT 

 Tốt nghiệp Cử Nhân Sư Phạm trở lên về các chuyên ngành liên quan 

 

2. GIÁO VIÊN TRỢ GIẢNG 

 Tiếng Anh lưu loát, có một trong các loại Chứng chỉ TOEIC / TOFEL / IELTS / TESOL 

 Tốt nghiệp Cử Nhân Sư Phạm và hoặc chuyên ngành Tiếng Anh trở lên. 

 

Yêu cầu chung:  

 Phát âm chuẩn, chất giọng truyền cảm, am hiểu tâm lý học sinh. 

 Có tâm huyết và thực sự yêu nghề, yêu học sinh 

 Đam mê, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngại thay đổi 

 Sử dụng tốt CNTT trong phục vụ giảng dạy. 

 

Quyền lợi: 

 Được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, hiện đại, 

 Mức lương cạnh tranh và chế độ đãi ngộ tốt, 

 Được thường xuyên tham gia các khóa huấn luyện chuyên môn chuyên nghiệp, 

 Khám sức khỏe định kỳ hằng năm, 

 Hợp đồng lâu dài, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, 

 Bữa ăn cao cấp tại trường. 

 

Thời gian bắt đầu:  Tháng 8/2019 

Hình thức:   Toàn thời gian 

 

***Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi hồ sơ bao gồm CV hoặc sơ yếu lý lịch ghi rõ kinh nghiệm làm việc kèm theo 

bằng cấp và số điện thoại qua email: jobapplication@admin.cis.edu.vn hoặc gửi trực tiếp theo thông tin sau: 

Bộ phận Nhân sự - Hệ thống Trường quốc tế Canada 

Số 07, Đường 23, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 

SĐT : 028 54 123 444 (Ext : 3404) gặp Ms. Thành 

mailto:jobapplication@admin.cis.edu.vn

