BO LAO DQNG THIJONG BINH
VA XA HOT
TRU'ONG CAO RANG NGHE
K THUAT CONG NGH
S : , ffL7 /TB-CDNKTCN

CONG HOA xA HOT CHU NGHTA VIT NAM
Dc lap - Tu' do - Hanh phüc
Ha N5i, ngày

(9 tháng M 71,67712017

TRIJONG iMOC K THUAT CONG NGHEP

TUYEN GIANG VIEN
Cy S6.:.,49
DE NI Ngay.,(L thájCi nOw
1 ru'fng Cao diang nghe K thut Cong ngh trirc thu9c Bo Lao d9ng-Thuang brnh
và Xã hii can tuyên giãng viên b6 sung tr nãm h9c 2017-2018 nhu sau:

1.Giâng viên nghê KY thut may Inh và diu hôa không khI (Din
lnh): 02 giãng viên.
2. Giâng viên nghê Din ti:r cong nghip:01 giãng vien.
3. Giãng viên nghê Co Din tir: 01 giãng viên.
4. Giáng viên nghê May thOi trang: 01 giáng viên.
Giãng day theo tiêu chuân cña giãng viên trung cao dng
Hlnh thñ'c lam vic
Theo guy djnh cña Nba nuéc
Mire hro'ng
•
Thirc
hin nhirn vi giáng dy các mon hoc, rnôdun trmnh Q cao dâng,
Mob tã cong vic
rung cap.
-Nghiên ciru irng dung tiên b6 khoa hoc cong ngh& vào giãng day.
•Tharn gia hoc tip, bôi duO'ng nâng cao trInh d.
-Duçc tharn gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy dnh cüa B6 Ludt
Quyên lçri dirçrc
lao dng. Sau th?yi gian thCr vic duçc k H9p dOng lao dng.
htrrng
- Duc huOng cac chê M theo quy dnh cüa Nhà ni.rOc.
-TOt nghip Dai hoc chuyen ngành trâ len
Yen cu bang cap
CO chiirng chi tin h9c: 1C3; ngoi ngu: TrInh d6 BlTiêng Anh hoc
uong throng.
-Co chng chi nghip vu su pham day nghê.
-LA cong dan Vit Nam
Yen cu khác
-Co 1 ljch rO rang, có phâm chat chInh trj, dao thrc tot.
-Co dü siirc khOe áê darn nhn nhiêrn vu.
1/Don xin vic.
Ho so' bao gôm:
2/So yêu l ljch có xác nhn cña chInh quyên dja phuong
3/Bàn sao giây khai sinh, CMTND pho to cong chirng
4/Giây khám sure khOe do co quan y tê cap qun, huyn tth len cap.
5/Bang tot nghip Dai hoc, chüng chi Co cOng chirng.
ThO'i gian nhn ho so' Tr ngày 09/10/2017-30/11/2017.
Oja dim nhn ho so' PhOng To chi'rc-Hành chfnh- Quàn tr, Tnthng Cao d&ng nghê K5
thut Cong ngh, To 27-thj trân Dông Anh-TP.Hà Ni.
Din thoai: 024.38821651
Lien U trong gRr hành chInh till thlr 2 den thur 6
HInh thurc np ho so' Do ngui dang k trurc tiêp den np
Vi tn -So^ hrcrng

No'i ,ihân:

- Ban Giárn hiu (báo cáo);
- Dan bang tin; Website cüa tnthng;
- Gdi các Truông Dai hoc;
- Lu'u: VT, TC.
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