
Tuyển dụng nhân sự Khoa Cơ bản 
Giảng viên bộ môn Lý luận chính trị - Luật. 

Giảng viên bộ môn Toán - Thống kê. 

 Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ. 

 Giảng viên bộ Giáo dục thể chất - Quốc phòng an ninh. 

 
- Số lượng tuyển dụng:  

 Đối với ứng viên có trình độ tiến sĩ: không giới hạn. 

 Đối với ứng viên có trình độ thạc sĩ: 03. Trong đó phân bổ số lượng như sau: 

 

STT Vị trí việc làm cần tuyển Số lượng Ghi chú 

1 Giảng viên Luật kinh tế (thuộc 

bộ môn Lý luận chính trị - Luật). 

02  

2 Giảng viên tiếng Anh thương 

mại (thuộc bộ môn Ngoại ngữ). 
01  

 

- Đơn vị làm việc: Khoa Cơ bản. 

- Kinh nghiệm làm việc: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường 

thuộc Khối ngành Kinh tế. 

- Mô tả công việc: 

 Tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên học tập, nghiên cứu; 

 Tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; 

 Tham gia xây dựng ngân hàng đề thi, hội thảo khoa học; 

 Tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động học thuật; 

 Tham gia đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học; 

 Thực hiện biên soạn, biên dịch sách phục vụ đào tạo; 

 Thực hiện nghiên cứu đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy; 

 Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; 

 Tham gia hoạt động nhóm và đoàn thể xã hội; 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo khoa. 

- Yêu cầu công việc: 

+ Các kỹ năng cần có 

 Sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị dạy học hiện đại. 



 Sử dụng thành thạo các công cụ dạy và học trực tuyến. 

 Khả năng trình bày, thuyết trình tốt. 

 Khả năng làm việc độc lập. 

 Khả năng tham gia nghiên cứu khoa học. 

 Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt. 

+ Các yêu cầu khác 

 Năng động, chủ động trong công việc. 

 Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc. 


