
Address: A9 Trung Tâm Thương Mại Thốt Nốt,     

P. Thốt Nốt, Q Thốt Nốt, Tp Cần Thơ 

Email: yyc.center@gmail.com 

Phone number: +84 292 3851 095 

GIÁO VIÊN FULL TIME: 

+ Mô tả công việc: 

- Giảng dạy, thiết kế bài giảng phù hợp với lớp học được phân công. 

- Báo cáo tình hình học tập cho Phụ huynh & Quản lý theo lịch. 

- Đảm bảo hoàn thành những yêu cầu từ bộ phận đào tạo. 

- Họp team, xử lý công việc liên quan đến chất lượng đào tạo và dịch vụ. 

- Lên lịch chăm sóc học tập định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng của đầu ra. 

 

+ Yêu cầu công việc: 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh, hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khác 

nhưng có khả năng nghe nói, giao tiếp tiếng Anh tốt. 

- Yêu trẻ em, yêu giảng dạy. 

- Ngoại hình ưa nhìn. 

- Năng động, chủ động và tích cực trong công việc. 

- Có khả năng làm việc nhóm, tham gia các dự án của trung tâm. 

- Có các chứng chỉ IELTS, TOEIC, TESOL và có kinh nghiệm dạy Tiếng Anh là một lợi thế. 

 

+ Quyền lợi công việc: 

- Các ứng viên mới tốt nghiệp sẽ được Trung tâm đào tạo về phương pháp giảng dạy. 

- Lương: 4.500.000 đ – 6.000.000 đ (Tùy theo chỉ số KPI hàng tháng), có chế độ lương 

thưởng hấp dẫn. 

- Hỗ trợ thêm chi phí cho các bạn xa nhà ở trọ 800.000 đ/ 1 tháng / 1 người. 

- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ 

- Team building hàng năm. 

- Xét tăng lương theo năng lực công việc. 

 

HỒ SƠ XIN VIỆC GỒM: 
 + Thư xin việc, CV. 
 + Bảng tóm tắt quá trình học tập, làm việc. 

  

THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ: 
 + Email nhận hồ sơ: yyc.center@gmail.com 
 + Tiêu đề địa chỉ Email: “[Họ tên] - Giáo viên full-time” 

+ Địa chỉ nhận hồ sơ: A9 Trung Tâm Thương Mại Thốt Nốt (Gần phà Thốt Nốt), P Thốt Nốt, Q Thốt Nốt, Tp 
Cần Thơ.   

+ Hotline : 0978 699 238 
+ Thời gian nhận hồ sơ từ 29/02/2021  đến hết ngày 31/03/ 2021. Ưu tiên hồ sơ đến sớm. 
+ Chỉ liên lạc với những ứng viên có hồ sơ phù hợp. 
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