
 
 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Vị trí 1: Giáo viên kỹ năng sống cho trẻ em (toàn thời gian hoặc thời vụ mùa hè) 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Giảng dạy các lớp ngoại khóa, kỹ năng sống cho trẻ mầm non và tiểu học theo 

giáo trình sẵn có của trường 

- Quan sát, đánh giá và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của các em 

- Tham gia phát triển giáo trình, sáng tạo giáo cụ 

- Tổ chức các sự kiện cho học sinh 

- Các công việc khác được phân công 

- Địa chỉ làm việc:  

+ Quận 7: Số 6 Đường số 1, KDC CityLand, 99 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, 

Quận 7 (gần BigC Nguyễn Thị Thập) 

+ Phú Nhuận: 329/5 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận 

+ Quận 2: 572 đường số 21, Phường An Phú, Quận 2 (gần Metro Quận 2) 

- Thời gian làm việc: 

+ Chính thức:  

Thứ 2: 8h - 17h30; Thứ 3 - thứ 6: 13h30 - 19h30; Thứ 7: 8h - 12h, 15h - 19h; Chủ 

nhật: 8h - 12h 

+ Thời vụ mùa hè: 03 tháng từ tháng 5 – tháng 8; Thứ 2 – Thứ 6: 7h30 – 17h30 

 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: 

- Thu nhập: thỏa thuận theo số lớp phụ trách hoặc số giờ đứng lớp 

- Môi trường làm việc thân thiện, giàu tính nhân văn 

- Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân 

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các chính sách đãi ngộ 

tốt: du lịch hàng năm, tặng sách hàng quý... 

- Hình thức cộng tác linh hoạt, thuận lợi 

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 

- Bằng cấp: cử nhân đại học (ưu tiên các ngành sư phạm, tâm lý giáo dục, quản lý 

giáo dục, nhân văn, công tác xã hội), các bạn sinh viên năm cuối chưa nhận bằng 

cũng có thể tham gia phỏng vấn. 

- Yêu thích và có kinh nghiệm 1-2 năm làm việc, tiếp xúc với trẻ em 

- Nhiệt tình, kiên nhẫn, ham học hỏi, chịu khó 

- Có tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công việc 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Vị trí 2: Trợ giảng lớp kỹ năng sống cho trẻ em (bán thời gian hoặc thời vụ mùa hè) 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Đón trả bé 

- Chơi với bé, chăm sóc bé, giữ an toàn cho bé trong thời gian học tại trường 

- Hỗ trợ giáo viên chuẩn bị phòng học, giáo cụ, dọn dẹp phòng học  

- Hỗ trợ giáo viên quản lý lớp học, triển khai giáo án 

- Địa chỉ làm việc:  

+ Quận 7: Số 6 Đường số 1, KDC CityLand, 99 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, 

Quận 7 (gần BigC Nguyễn Thị Thập) 

+ Phú Nhuận: 329/5 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận 

+ Quận 2: 573 đường số 21, Phường An Phú, Quận 2 (gần Metro Quận 2) 

- Thời gian làm việc: 

+ Bán thời gian: Thứ 7: 8h - 12h, 15h - 19h; Chủ nhật: 8h - 12h 

+ Thời vụ mùa hè: 03 tháng từ tháng 5 – tháng 8; Thứ 2 – Thứ 6: 7h30 – 17h30 

 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: 

- Thu nhập: thỏa thuận theo số giờ làm việc 

- Môi trường làm việc thân thiện, giàu tính nhân văn 

- Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân 

- Thời gian cộng tác linh hoạt 

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 

- Yêu trẻ, thích môi trường làm việc, tiếp xúc với trẻ nhỏ 

- Chăm chỉ, kiên nhẫn, không ngại khó 

- Chủ động, có trách nhiệm trong công việc 

 

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN: 

Ms Kiều Thùy Linh 

Email: tuyendung@tomato.edu.vn 

SĐT: 0935 172 111 
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