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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển giảng viên tiếng Nhật 
   

 

 

Để chuẩn bị đội ngũ giảng viên cho năm 2018, Đại học Thái Nguyên thông báo 

tuyển đặc cách biên chế giảng viên tiếng Nhật, cụ thể như sau: 

1. Chỉ tiêu: 03 giảng viên 

2. Điều kiện dự tuyển: 

- Là công dân nước CHXHCN Việt Nam, có phẩm chất chính trị đạo đức, tư cách 

tốt, lý lịch rõ ràng; 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Nhật hệ chính quy loại khá trở lên; 

- Có kiến thức hiểu biết xã hội; 

- Có khả năng giao tiếp và ứng xử tốt; 

- Có ngoại hình cân đối, có sức khỏe tốt. 

* Không nhận các trường hợp đang trong thời hạn bị kỷ luật hoặc đang bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự. 

Ưu tiên: 

- Thí sinh có bằng Đại học loại giỏi; bằng Thạc sĩ tiếng Nhật; 

- Thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ 2 trở lên (hoặc tương đương); 

- Thí sinh có kinh nghiệm giảng dạy. 

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:  

- Đơn xin việc; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương; 

- Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, giấy khai sinh, 

các loại văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận khác (nếu có); 

- Giấy chứng nhận sức khỏe (của cơ sở y tế cấp Huyện trở lên). 

* Hồ sơ đã nộp sẽ không trả lại trong mọi trường hợp. 

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ: tháng 6,7/2018 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận TCCB, Tổ Hành chính – Tổng hợp, Khoa Ngoại 

ngữ, ĐHTN trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. ĐT liên hệ: 0868978268, 

Ms Nguyễn Thị Thu Hoài, Tổ trưởng tổ Hành chính – Tổng hợp, Khoa Ngoại ngữ. 

* Nội dung thi tuyển và kế hoạch cụ thể đề nghị xem thông báo trên trang web của 

Khoa Ngoại ngữ (địa chỉ: http://sfl.tnu.edu.vn). 
 

Nơi nhận:  

- Ban Giám đốc (b/c); 

- Khoa Ngoại ngữ (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

GS. TS. Đặng Kim Vui 

 


