THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2019
ĐƠN VỊ

VIỆN CƠ KHÍ

VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

04 giảng viên ngành Cơ khí
+ 01 vị trí tại bộ môn Cơ khí
chính xác & Quang học
+ 01 vị trí tại bộ môn Cơ ứng
dụng
+ 01 vị trí tại bộ môn Cơ sở
thiết kế máy và Robot
+ 01 vị trí tại bộ môn Hình
họa - VKT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

YÊU CẦU

- Tiến sĩ một trong các ngành:
+ Cơ khí;
+ Cơ điện tử, cơ kỹ thuật;
+ Cơ khí động lực;
+ Cơ khí chính xác.
- Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc
- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy
các chứng chỉ khác có trình độ tương
theo yêu cầu;
đương (nếu học ở nước ngoài mà luận
- Xây dựng và thực hiện các nhiệm văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ
vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan; nói trên).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo - Đối với giảng viên giảng dạy môn
yêu cầu.
Hình họa-Vẽ kỹ thuật: điểm các môn
đồ họa kỹ thuật đạt 7 điểm trở lên.
- Đối với giảng viên giảng dạy môn
Cơ điện tử: đào tạo tại nước ngoài.
- Đối với giảng viên dạy tại bộ môn
Cơ khí chính xác và Quang học:
TNĐH loại giỏi.

QUYỀN LỢI

- Làm việc trong môi trường giảng dạy và
nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.
- Được ưu tiên giao đề tài cấp Trường
kinh phí từ 20-80 triệu.
- Được tham gia đề tài NCKH các cấp
trong nước và quốc tế.
- 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.

Lưu ý : Những ứng viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh theo yêu cầu tuyển dụng và chưa đủ yêu cầu về kinh nghiệm, Trường sẽ tuyển làm việc dưới dạng hợp đồng lao động.
Khi đã đủ chuẩn theo yêu cầu Trường sẽ xem xét thực hiện tuyển viên chức.

