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ĐƠN VỊ

VỊ TRÍ CÔNG
VIỆC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

+ Chịu trách nhiệm xây dựng các chương trình
đào tạo tiếng Anh;
+ Tham gia công tác quản lý chất lượng các
chương trình đào tạo tiếng Anh ;
01 chuyên viên phục
+ Xây dựng mạng lưới giáo viên tiếng Anh;
vụ trong khối Đào tạo
+ Tham công tác giáo vụ của tổ tiếng Anh;
Anh
+ Tham gia công tác khảo thí tiếng Anh.

Trung tâm Ngôn
ngữ và Hỗ trợ
trao đổi học thuật

+ Hỗ trợ giám đốc xây dựng các dự án hợp tác
với đối tác Nhật;
+ Chịu trách nhiệm xây dựng các chương trình
đào tạo tiếng Nhật;
01 chuyên viên phục + Xây dựng mạng lưới giáo viên tiếng Nhật;
vụ trong khối Đào tạo + Thực hiên công tác giáo vụ mảng tiếng Nhật;
Nhật
+ Tham gia công tác tuyển sinh và khảo thí
mảng tiếng Nhật.

YÊU CẦU

QUYỀN LỢI

-TNĐH chính qui loại khá trở lên,
chuyên ngành tiếng Anh, Ngôn ngữ
Anh
- Ưu tiên: người có kinh nghiệm.

- Hưởng mức lương từ: 12-15 triệu/tháng
- Được hưởng các chế độ dành cho cán bộ và
giảng viên theo quy định của Nhà nước và
chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.
- Được cử đi đào tạo nâng cao trình độ nếu
cần thiết.

-TNĐH chính qui loại khá trở lên,
chuyên ngành tiếng Nhật, Ngôn
ngữ Nhật.
- Có trình độ tiếng Anh IELTS 5.5
trở lên hoặc các chứng chỉ khác có
trình độ tương đương;
- Ưu tiên: người có kinh nghiệm.

- Hưởng mức lương từ: 12-15 triệu/tháng
- Được hưởng các chế độ dành cho cán bộ và
giảng viên theo quy định của Nhà nước và
chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.
- Được cử đi đào tạo nâng cao trình độ nếu
cần thiết.

