
HỆ THỐNG TRƯỜNG TƯ THỤC CHẤT LƯỢNG CAO 

TRƯỜNG MẦM NON TRẠNG TÍ VÀ 

TRƯỜNG MẦM NON & TIỂU HỌC NGÔI SAO 2 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hệ thống, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau: 

1. Giáo viên – Bảo mẫu mầm non 

*Mô tả công việc 
- Chăm sóc và giáo dục trẻ theo lứa tuổi, nhóm lớp được phân công 

- Quan sát, ghi chép, báo cáo tình hình học tập, phát triển của trẻ 

- Phối hợp chặt chẽ và trao đổi liên tục với phụ huynh về tình hình và định 

hướng phát triển cho trẻ 

- Tổ chức hoạt động cho trẻ theo đúng chế độ sinh hoạt và thời khóa biểu 

- Đảm bảo thực hiện đúng chế độ học tập, sinh hoạt, ăn, ngủ của trẻ trong lớp 

- Tham gia Tổ chức các hoạt động Ngoại khóa, dã Ngoại cho học sinh 

- Tham gia tập huấn, đào tạo theo lịch quy định 

- Chi tiết sẽ được trao đổi Kỹ trong buổi phỏng vấn 

*Thời gian làm việc 
Sáng: 6h30-11h 

Chiều: 13h30-17h 

*Yêu cầu 
- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên 

- Bảo mẫu mầm non: Trung cấp sư phạm mầm non trở lên; 

- Có lòng yêu trẻ , kiên nhẫn ham học hỏi, tận tụy với công việc; 

*Quyền lợi & Chế độ (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) 

-  Lương thỏa thuận khi phỏng vấn 

- Môi trường làm việc Hiện đại – Thân thiện – Sạch – Đẹp. 

- Đầy đủ các chế độ theo luật định 

- Hỗ trợ cơm trưa, có chỗ nghỉ trưa tại trường 

- Thưởng năm, du lịch và các phúc lợi khác 

- Nghỉ lễ, tết, hè theo quy định 

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

 

2. Giáo viên tiểu học 

*Mô tả công việc 
- Giảng dạy theo chương trình Bộ giáo dục và kế hoạch dạy học của nhà trường 

- Quan tâm chăm sóc học sinh, đảm bảo chất lượng hiệu quả giảng dạy 

- Tham gia Tổ chức các hoạt động Ngoại khóa, dã Ngoại cho học sinh 

- Tham gia các hoạt động của nhà trường và tổ chuyên môn 

- Thực hiện công tác chủ nhiệm (nếu có) 

- Chi tiết sẽ được trao đổi Kỹ trong buổi phỏng vấn 

*Thời gian làm việc 
Sáng: 6h30-11h 

Chiều: 13h30-17h 



 

*Yêu cầu 
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm tiểu học 

- Chất giọng truyền cảm, có khả năng chủ nhiệm lớp 

- Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý lứa tuổi 

- Có khả năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, phụ huynh 

- Có lòng yêu trẻ , kiên nhẫn ham học hỏi, tận tụy với công việc; 

*Quyền lợi & Chế độ (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) 

-  Lương thỏa thuận khi phỏng vấn 

- Môi trường làm việc Hiện đại – Thân thiện – Sạch – Đẹp. 

- Đầy đủ các chế độ theo luật định 

- Hỗ trợ cơm trưa, có chỗ nghỉ trưa tại trường 

- Thưởng năm, du lịch và các phúc lợi khác 

- Nghỉ lễ, tết, hè theo quy định 

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

 

3. Giáo viên Anh văn 

*Mô tả công việc 

- Lên kế hoạch giảng dạy và biên soạn giáo án theo phương pháp dạy học cho 

từng nhóm tuổi dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm bộ môn và Hội đồng giáo 

dục nhà trường 

- Chi tiết sẽ được trao đổi Kỹ trong buổi phỏng vấn 

*Yêu cầu 

- Tốt nghiệp Sư phạm Anh văn hoặc Ngôn ngữ Anh kèm chứng chỉ sư phạm. 

- Phát âm chuẩn, kỹ năng sư phạm tốt. 

- Yêu trẻ, am hiểu tâm lý lứa tuổi, có khả năng truyền cảm hứng, động lực 

- Ưu tiên giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy tại trường học, trung tâm 

anh ngữ. 

*Quyền lợi & Chế độ (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) 

-  Lương thỏa thuận khi phỏng vấn 

- Môi trường làm việc Hiện đại – Thân thiện – Sạch – Đẹp. 

- Đầy đủ các chế độ theo luật định 

- Hỗ trợ cơm trưa, có chỗ nghỉ trưa tại trường 

- Thưởng năm, du lịch và các phúc lợi khác 

- Nghỉ lễ, tết, hè theo quy định 

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

 

4. Nhân viên kế toán – Hành chính 

*Mô tả công việc 
- Theo dõi thu chi trong ngày và làm báo cáo. 

- Các công việc kế toán khác theo sự phân công của cấp trên 

- Chi tiết sẽ được trao đổi Kỹ trong buổi phỏng vấn 

*Thời gian làm việc 
Sáng: 7h-11h 

Chiều: 13h30-17h 

*Yêu cầu 



- Tốt nghiệp Cao đằng chuyên ngành kế toán trở lên 

- Trung thực, vui vẻ, hòa nhã, có trách nhiệm trong công việc 

- Biêt lắng nghe, học hỏi có tinh thần đoàn kết; chăm chỉ trong công việc. 

*Quyền lợi & Chế độ (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) 
- Lương thỏa thuận. 

- Đầy đủ các chế độ theo luật định 

- Hỗ trợ cơm trưa, có chỗ nghỉ trưa tại trường 

- Thưởng năm, du lịch và các phúc lợi khác 

- Nghỉ lễ, tết, hè theo quy định 

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

 

Hồ sơ xin việc gồm: 
• Đơn xin việc. 

• Sơ yếu lý lịch. 

• Giấy chứng nhận hạnh kiểm. 

• Giấy khám sức khoẻ. 

• Bản mô tả về kinh nghiệm làm việc đã qua (nơi làm việc, thời gian làm việc, 

công việc cụ thể,…). 

• Bản sao CMND, hộ khẩu (có công chứng). 

• Bản sao Bằng cấp có liên quan (có công chứng). 

Lưu ý: Chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu, không hoàn lại hồ sơ. 

 

Địa điểm nhận hồ sơ: 
Đ/C: 151/1 đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TPCT 

Sđt: 02923.822 678 hoặc 0353 415 678 (Ms. Vân Anh) 

Hoặc nộp CV tại email: tuyendung.trangti@gmail.com 


