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 Số: 18/2019/CV-CED 

                                                                      Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2019 

T         TUYỂ  DỤ   
 

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 247/ĐK-KHCN do Sở Khoa 

học Công nghệ Tp.HCM cấp ngày 15/04/2011. 

Căn cứ vào tình hình nhân sự và nhu cầu phát triển của Trung tâm. 

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) thông báo tuyển dụng 

một Thư ký Giám đốc và hai giáo viên Tiểu học theo tiêu chuẩn chọn lựa sau: 

I. Thƣ ký  iám đốc:  

- Số lượng: 01 (Nam) 

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Quản lý Giáo dục, Công tác xã hội trở lên. 

* Yêu cầu: 

- Có kinh nghiệm quản lý, yêu thích công việc xã hội. 

- Có khả năng làm việc độc lập, trung thực, chịu được áp lực,  

- Biết tiếng Anh 

II.  iáo viên tiểu học 

- Số lượng: 02 (một Nam, một Nữ) 

- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học Sư phạm; Tốt nghiệp đại học 

các ngành Công tác xã hội, Xã hội học, Ngôn ngữ học, Tâm lý giáo dục,  

* Yêu cầu: 

- Nhiệt tình, yêu nghề, yêu trẻ, đặc biệt trẻ khuyết tật. 

- Chịu học hỏi, có trách nhiệm. 

- Có khả năng làm việc độc lập. 

III. Quyền lợi: 

- Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, khích lệ nhân viên/giáo viên tích 

cực nghiên cứu, tự do thảo luận và cơ hội tham gia dự án, hoạt động cộng đồng; 

-  Cơ hội được phát triển chuyên môn, nâng cao trình độ theo hình thức đào tạo tại 

chỗ, các đợt tập huấn nhằm giúp nhân viên/giáo viên phát huy tối đa năng lực cá 

nhân; 

- Môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển; 
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- Được đào tạo các kiến thức liên quan tới giáo dục trẻ khuyết tật; Kỹ năng dạy trẻ 

khiếm thính; Kỹ năng dạy trẻ đọc tín hiệu môi; Kỹ năng về ngôn ngữ ký hiệu; Sau 

hai tháng thử việc được đóng bảo hiểm 100%;  

 ình thức làm việc: Toàn thời gian cố định, sáng từ 8:00 – 5:30 

Địa điểm làm việc: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) – 

96/14A Duy Tân, Phường 15, Quận Phú nhuận, Tp.HCM. 

 ồ sơ bao gồm: 

 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền). 

 Đơn xin việc trình bày nguyện vọng với nghề. 

 Văn bằng chứng chỉ, CMND (bản công chứng). 

 ạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 15/11/2019 

Địa chỉ nộp hồ sơ: Cô Dương Phương Hạnh – 08 6683 7494, 96/14A Duy Tân, 

P.15, Phú Nhuận, Tp.HCM.  

Trân trọng cảm ơn! 
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      Nơi nhận:  
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