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(Được đăng bởi: Trương Mai Hương Ngày đăng:(03-04-2015))

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN

Chỉ tiêu:  - 02 Giảng viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
                 - 02 Giảng viên khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh

Đối tượng dự tuyển: đạt đủ các điều kiện dưới đây:
   - Trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành cần tuyển; ưu tiên ứng viên được đào tạo nước ngoài; 
   - Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đúng chuyên ngành, từ các Trường Đại học công lập, xếp loại Khá trở lên;
   - Chứng chỉ Ngoại ngữ (đối với ứng viên đào tạo trong nước): Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 (trong thời hạn
2 năm);
   - Tuổi từ 22 đến 30 (nếu trình độ Tiến sĩ thì tuổi đến 35); 
   - Có đủ sức khỏe; không dị hình dị tật, không nói lắp; ngoại hình cân đối, nam cao 1,6m trở lên, nữ cao 1,55m trở
lên.
   - Lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự; 
   - Đối với Giảng viên ngành Kinh tế - QTKD: ưu tiên ứng viên NAM có Bằng Thạc sĩ Du lịch, thông thạo tiếng Pháp.

Thời gian nhận hồ sơ:  trước 17g00 ngày 20/4/2015.

Hồ sơ gồm: 
   - Đơn xin làm việc (in mẫu tại đây, điền tay);
   - Bằng tốt nghiệp và bảng điểm các bậc học (bản sao có công chứng, khi nộp hồ sơ đem theo bản chính để đối
chiếu)
   - Học bạ Phổ thông trung học (bản sao có công chứng)
   - Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học và các loại chứng chị khác (nếu có).
   - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương chưa quá 6 tháng);
   - Giấy khám sức khỏe (do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp chưa quá 6 tháng);
   - Bản sao chứng minh thư, 2 ảnh 3x4 (dán trên đơn).

Sau khi nhận hồ sơ, Trường sẽ hẹn lịch phỏng vấn để lựa chọn ứng viên đủ điều kiện.

Lương và chế độ làm việc: theo quy định tuyển dụng viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Mọi chi tiết liên quan, xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, ĐT: 058.3831149 (gặp Ông Nguyễn Vĩnh Trung).

Thông báo khác

 Thông báo tuyển Giảng viên (03-04-2015)

 Thông báo tuyển kỹ sư Xây dựng (02-04-2015)

 Thông báo Kết luận nội dung gặp gỡ đối thoại với CB Hội SV (02-04-2015)

 ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KỸ THUẬT VỚI QUỸ NAFOSTED (01-04-

2015)

 Thông báo tổ chức Hội thảo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ (17-03-2015)

 Thông báo quyết toán thuế TNCN 2014 (17-03-2015)

 Thông báo tuyển kế toán dự án (11-03-2015)

 Thông báo lịch xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015 (11-03-2015)

 Thông báo tuyển chọn sinh viên dự thi Tin học văn phòng thế giới 2015 (05-03-2015)

 Thông báo: Về việc phun thuốc diệt muỗi trong Trường đợt II (năm học 2014-2015) (02-03-2015)
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