CÔNG TY TNHH SX & DV KIM PHÁT
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG & DU HỌC XUÂN TRƯỜNG
---oOo--TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG HÀN QUỐC
Trung Tâm Lao Động & Du Học Xuân Trường là đơn vị trực thuộc Trường Đào Tạo XKLĐ SONA –
Bộ LĐTB & XH.
Là đơn vị uy tín và dẫn đầu trong trong lĩnh vực XKLĐ, Trung Tâm Xuân Trường được Sở LĐTB &
XH Tỉnh Ninh Bình nói chung và Phòng LĐTB & XH Huyện Kim Sơn nói riêng phối hợp tuyên truyền
và hỗ trợ nhân dân vay vốn đi XKLĐ theo đề án “Xóa Đói, Giảm Nghèo, Phát Triển Bền Vững” của
tỉnh nhà.
Nhằm tạo thuận lợi cho người lao động trong việc học tập và đi lại, Trung Tâm Xuân Trường quyết
định mở các lớp đào tạo Tiếng Hàn Quốc tại địa phương đồng thời tuyển giáo viên giỏi, năng động
để giảng dạy.
1. Vị trí tuyển dụng: Giáo viên dạy Tiếng Hàn Quốc
2. Số lượng: 2 nữ
3. Mô tả công việc: Dạy KLPT & Topik (sáng & chiều)
4. Địa điểm giảng dạy: Thị Trấn Phát Diệm - Kim Sơn – Ninh Bình
5. Yêu cầu:
-

Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Tiếng Hàn (khá, giỏi trở lên)

-

Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

-

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy

-

Ngoại hình khá/đẹp (cao 1,6m trở lên)

6. Quyền lợi:
-

Lương: 10-12 triệu/tháng (thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực)

-

Chỗ ở: GV được trung tâm bố trí

-

Được đóng BHYT, BHXH, BHTN, BHTNLĐ

-

Được hưởng các chế độ cán bộ nhà nước (nghỉ lễ, tết vẫn hưởng lương, thưởng)

-

Được đi du lịch Hàn Quốc và nghỉ mát trong nước hàng năm

-

Giáo viên có năng lực sẽ được ký hợp đồng dài hạn

-

Cơ hội tăng thu nhập cao: Ngoài lương giảng dạy, giáo viên giới thiệu được khách hàng sẽ
được hưởng cơ chế hoa hồng như cán bộ tư vấn

-

Cơ hội thăng tiến: giảng viên có phẩm chất tốt, khả năng giao tiếp tốt sẽ được cất nhắc lên vị
trí quản lý và hưởng lương kép.

7. Hồ sơ:
-

Đơn xin việc (viết tay)

-

Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh)

-

Bản sao giấy khai sinh, CMND, hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ (có công chứng)

-

Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng)

** Địa chỉ gửi hồ sơ và phỏng vấn:
-

Ứng viên gửi hồ sơ về đ/c: 60 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân - Q. Hai Bà Trưng- Hà Nội
(người nhận: Mr. Nguyễn Minh Đoàn – Đt: 0967 960 811)

-

Ứng viên sẽ được thông báo lịch và mời phỏng vấn tại địa chỉ gửi hồ sơ

