
 

  

Rạch Giá, ngày 05 tháng 6 năm 2020 

THÔNG BÁO 

V/v: Tuyển dụng giáo viên bổ sung đợt II năm 2020 

-------------------- 

Trường HNQT iSchool Rạch Giá thông báo tuyển dụng đợt II để bổ sung nhân sự 

cho năm học 2020-2021, cụ thể: 

 1/.Tiêu chuẩn chung: 

 - Đối với Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp từ Cao đẳng sư phạm trở lên; 

 - Đối với Giáo viên Tiểu học-THCS-THPT: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên; 

 - Có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu, ứng dụng tốt công nghệ thông tin. 

 - Có sức khỏe tốt, chịu áp lực công việc. 

 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, có chứng chỉ công nghệ thông tin và chứng chỉ 

tiếng Anh; có thành tích cá nhân xuất sắc, có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, tốt 

nghiệp loại Giỏi hoặc tốt nghiệp ĐH nước ngoài hoặc trình độ Thạc sĩ. 

2/.Vị trí & số lượng cần tuyển dụng: 

Vị trí tuyển dụng Giới tính Số lượng Ghi chú 

Giáo viên Mầm non Nữ 05  

Giáo viên Tiểu học Nữ 06  

Bảo mẫu Mầm non Nữ 02  

Bảo mẫu Tiểu học Nữ 04  

Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học Nam/Nữ 02 Có chứng chỉ B1 trở lên 

Giáo viên Tiếng Anh THPT Nam/Nữ 02 Có chứng chỉ B2 trở lên 

Giáo viên Toán THPT Nam/Nữ 02  

Giáo viên Lịch Sử THPT Nam/Nữ 01  

Giáo viên Hóa học THPT Nam/Nữ 01  

Giáo viên Tin học THPT Nam/Nữ 01  

Giáo viên Thể dục THPT Nam/Nữ 01 Ưu tiên ứng viên chuyên về 

môn Bơi 

Giáo viên Âm nhạc THCS Nam/Nữ 01 Ưu tiên ứng viên thành thạo 

nhạc cụ organ 

 

 

 



 

 

 

3/.Quyền lợi của người được tuyển dụng: 

- Mức lương thỏa thuận theo vị trí việc làm và trình độ, năng lực chuyên môn và 

kinh nghiệm làm việc; 

- Được tham gia đầy đủ các chính sách về BHXH, BTYT, BHTN theo Luật lao 

động hiện hành và được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của Tập Đoàn 

Nguyễn Hoàng; 

- Được tạo điều kiện để tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên 

môn theo định hướng phát triển của Nhà trường; Được làm việc trong môi trường năng 

động, thân thiện và chuyên nghiệp. 

4/.Hồ sơ ứng tuyển: 

- Hạn chót nhận hồ sơ ứng tuyển: ngày 10/7/2020 

- Thời gian phỏng vấn, hoàn thiện hồ sơ: ngày 20/7/2020 

- Thời gian bắt đầu làm việc: ngày 01/8/2020 

- Hình thức nộp hồ sơ: 

+ Online =>  truy cập website: www.ischool.vn/Giới thiệu/Cơ hội nghề nghiệp tải 

“Mẫu ứng tuyển” điền thông tin => gửi phiếu vào email: thaodp.rachgia@ischool.edu.vn  

+ Trực tiếp => Liên hệ văn phòng trường HNQT iSchool Rạch Giá (487/15 Nguyễn 

Trung Trực, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang) để nộp hồ sơ và ghi phiếu thông tin ứng 

viên tại trường. 

 Để được hỗ trợ vui lòng liên hệ số điện thoại 0297.6250023 hoặc 

0374.240.818 (cô Thảo – tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển) 

Trân trọng. 
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