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SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ
HỘI TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Số: 29/TB-TTDVVL

Kon Tum, ngày 02

tháng 7

năm2021

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG

Căn cứ Thông báo số 01/2021/ - TB/SMART của chi nhánh Công ty
TNHH MTV Đầu tư Tuấn An Khang - Trung tâm Ngoại ngữ SmartCleverlearn Kon Tum về việc tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum thông báo cụ thể như sau:
1. Số lượng cần tuyển: 01 Giáo viên tiếng Anh.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Có chứng chỉ tiếng Anh
C1 trở lên hoặc tương đương hay các chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL,
TEFL, CELTA;
- Nói tiếng Anh lưu loát, phát âm chuẩn; năng lực sư phạm tốt, khả năng
quản lý và điều hành hiệu quả với mọi nhóm đối tượng học sinh.
- Năng động, yêu thích ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và
đổi mới phương pháp dạy và học; có tinh thần học hỏi, sáng tạo, chủ động
trong công việc; làm việc có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao; có ý chí
vươn lên trong công việc và nghề nghiệp.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm dạy tiếng Anh
3. Quyền lợi:
- Thu nhập tương xứng với năng lực và đóng góp;
- Được đào tạo để giảng dạy chuyên nghiệp và thường xuyên được nâng
cao nghiệp vụ bởi các chuyên gia trong nước và nước ngoài
- Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo đúng luật Lao động Việt Nam.
4. Hồ sơ bao gồm:
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- Đơn xin việc (Tiếng Anh); Sơ yếu lý lịch bằng Tiếng Anh; Bản sao Hộ
khẩu, CMND/ hộ chiếu/Căn cước công dân; Bằng cấp, chứng chỉ có liên
quan;
5. Nơi làm việc: Trung tâm Ngoại ngữ Smart- Cleverlearn Kon Tum
(Địa chỉ: Số 528 đường Hùng Vương, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum);
6. Thời hạn tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/7/2021.
Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
Kon Tum, tổ 3, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Số
điện thoại: 02603.868.907)./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở Lao động TB&XH (biết);
- GĐ, PGĐ TT (biết);
- Trung tâm DVVL các tỉnh (p/h);
- Chi nhánh Công ty TNHH MTV ĐT Tuấn An Khang
Trung tâm Ngoại ngữ GALAXY(biết);

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố (p/h);
- Phòng TTTTLĐ (đăng tin, chuyển CTV);
- Lưu: VT, DVVL. Ngoc.20

Nguyễn Thị Nga

