
 

        CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VƯƠNG TẤN 

 

 

THƯ NGỎ 
Kính gởi Quý Nhà trường! 

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Đầu tư Vương Tấn xin gởi đến Ban Giám hiệu Nhà 

trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! 

Công ty TNHH  Đầu tư Vương Tấn, với Hệ thống trường mầm non tư thục chất lượng cao 

Trạng Tí và trường tiểu học Ngôi Sao, là một trong những hệ thống trường tư thục lớn nhất tại 

Cần Thơ. Chúng tôi theo đuổi tầm nhìn trở thành một hệ thống trường học xuất sắc, không 

ngừng lớn mạnh, là nơi cung cấp cho học sinh nền tảng học vấn vững chắc, thông qua sự kết 

hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với chương trình phát triển năng khiếu, trang bị 

hành trang giúp các em vững tin, sẵn sàng bước vào những những bậc học cao hơn. 

Để đạt được tầm nhìn quan trọng trên, Hệ thống chúng tôi đã và đang xây dựng một đội 

ngũ vững mạnh các giáo viên, nhân viên, các nhà quản lý tận tâm, chuyên nghiệp và có trình độ 

chuyên môn cao. 

Chúng tôi mong muốn tạo lập mối quan hệ bền vững giữa Nhà trường và Hệ thống các 

trường của chúng tôi, nhằm tạo cơ hội việc làm cho các sinh viên, đồng thời giúp doanh nghiệp 

tuyển dụng được các ứng viên có năng lực, phù hợp với yêu cầu công việc. Nay để phát triển 

quy mô hệ thống, chúng tôi cần tuyển thêm vị trí giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và 

nhiều vị trí khác cho các hoạt động của trường. Kính nhờ Quý Nhà trường gởi thông tin đến 

cho các bạn sinh viên đang cần tìm việc làm.  

Ngoài việc đem lại cơ hội cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp, chúng tôi còn hỗ trợ nâng 

bằng cho các bạn sinh viên hệ trung cấp và thường xuyên tiếp nhận các bạn sinh viên thực tập, 

kiến tập đang theo học chuyên ngành Sư phạm mầm non, Sư phạm tiểu học được học tập và 

làm việc tại các cơ sở của chúng tôi. Với các bạn sinh viên ở xa, chúng tôi có chương trình hỗ 

trợ chỗ ở cho các bạn, cũng như cán bộ, giáo viên của trường. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà trường đã dành thời gian để xem thư ngỏ này. Rất 

mong nhận được hồi âm từ Quý nhà trường. Kính chúc Nhà trường, Quý thầy cô gặt hái được 

nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy. 

Trân trọng! 
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