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TUYỂN DỤNG
1. Giáo viên mầm non (số lượng 05)
Công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
* Phúc lợi:
- Mức lương: Thỏa thuận
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước.
- Chính sách xét nâng lương 2 lần/ năm dựa trên chất lượng công việc đạt được.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo.
- Chương trình tham quan du lịch hàng năm.
* Yêu cầu:
- Nữ, không quy định tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Sư phạm mầm non.
- Kỹ năng giao tiếp tốt , hòa nhã, vui vẻ , yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với nghề.
- Nhiệt tình, năng động, trung thực.
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói truyền cảm, phát âm chuẩn.
- Thành thạo tin học văn phòng và áp dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác giảng dạy.
2. Bảo mẫu mầm non (số lượng 02)
Công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
* Phúc lợi:
- Mức lương: Thỏa thuận
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước.
- Chính sách xét nâng lương 2 lần/ năm dựa trên chất lượng công việc đạt được.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo.
- Chương trình tham quan du lịch hàng năm.
* Yêu cầu:
- Nữ, không quy định tuổi
- Kỹ năng giao tiếp tốt , hòa nhã, vui vẻ , yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với nghề.
- Nhiệt tình, năng động, trung thực.
- Sạch sẽ, kỹ lưỡng, cẩn thận có trách nhiệm trong công việc, tác phong nhanh nhẹn.
Hồ sơ bao gồm:
 Đơn xin việc
 Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm (không cần công chứng)
 01 ảnh cỡ 3x4cm, bản photo CMND và bản sao sổ hộ khẩu
 Sơ yếu lý lịch
 Giấy khám sức khỏe
 Đơn xác nhận hạnh kiểm
Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ: Trường MẦM NON QUỐC TẾ GIS
NGUYỄN HOÀNG, đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang.
Lưu ý: Hồ sơ không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

