Thông tin tuyển dụng GVMN - CT TNHH DV Dục An
Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 09:01

Công ty TNHH DV Dục Anh là công ty chuyên về Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục làm cơ sở hình thành chuỗi
hệ thống trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế ứng dụng phương pháp Montessori. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu
tuyển giáo viên Mầm non có nghiệp vụ, khả năng giao tiếp tốt làm việc trong môi trường năng động, chuyên
nghiệp và mô phạm.
1. Vị trí tuyển dụng:
-

Giáo viên mầm non

-

Số lượng 10 người

2. Điều kiện tuyển dụng
-

Nữ từ 22 tuổi

-

Tốt nghiệp chuyên ngành mầm non trình độ trung cấp trở lên

-

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh đã có kinh nghiệm làm việc tại các trường Mầm non

-

Yêu trẻ, tâm huyết với nghề, khả năng truyền thụ tốt

-

Giọng nói truyền cảm, phát âm chuẩn

-

Sử dụng tốt vi tính văn phòng, phần mềm áp dụng trong giảng dạy

-

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm tại các trường mầm non Quốc tế từ 1 năm trở lên

3. Yêu cầu công việc
-

Trực tiếp tham gia giảng dạy, chăm sóc trẻ

Năng động, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy và yêu thích ứng dụng công nghệ thông tin trong
giảng dạy
-

Kỹ năng giải quyết tình huống tốt

4. Quyền lợi
-

Chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại, năng động, có cơ hội phát huy năng lực của
bản thân, phát trển sự nghiệp bền vững
-

Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nâng cao bởi các chuyên gia nước ngoài

-

Lương và thưởng tương ứng với năng lực và mức độ cống hiến.

-

Các chế độ đãi ngộ:
Hỗ trợ ăn trưa
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Thưởng các ngày lễ trong năm
Nghỉ phép 12 ngày trong năm và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định
5. Yêu cầu về hồ sơ
1. Sơ yếu lý lịch tiếng Việt (có dấu xác nhận của Phường xã)
2. Đơn xin việc viết tay
3. Chứng minh nhân dân (công chứng)
4. Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm (có dấu xác nhận)
5. Các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có)
6. Giấy chứng nhận sức khỏe (có dấu xác nhận của bệnh viện cấp Huyện trở lên)
7. Sổ hộ khẩu (công chứng)

Lưu ý:
Bên ngoài hồ sơ xin việc ghi rõ: Số điện thoại, địa chỉ email liên lạc, trường tốt nghiệp.
Mang theo bản gốc để đối chiếu
6. Thời gian và địa chỉ nộp hồ sơ
1. Trước ngày 15/12/2016
2. Liên hệ và nhận hồ sơ

Công ty TNHHDV Dục Anh
Địa chỉ 54-56 Nguyễn Trãi - Lầu 10 Phòng 1013
Điện thoại: 08- 39255674, 0913961894
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