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THÔNG BÁO SỐ 1  

VỀ TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN  

Đợt 1 năm 2013  

 
Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thông báo tuyển dụng giảng viên (trình 

độ chuyên môn từ đại học trở lên) các ngành sau: 
 

stt Khoa Môn còn thiếu GV 

,  

Loại hợp đồng Ngành Ghi chú 

BC* TG* 

1 

Khoa Tài 

chính - Kế 

toán 

Hệ thống thông tin kế 

toán, Kiểm toán 
1   Kế toán kiểm toán 

Ưu tiên: 

- Sau đại học. 
Thuế và khai báo thuế 1   

Kế toán kiểm toán hoặc 

Tài chính nhà nước 

Kế toán quản trị, Kế 

toán chi phí, Kế toán 

hành chính sự nghiệp 

1   Kế toán kiểm toán 

2 
Quản trị 

kinh doanh 

Thực tập nghiệp vụ 

kinh doanh 
1 

  

Quản trị kinh doanh 

Ưu tiên: 

- Sau đại học. 

Tổ chức kỹ thuật ngoại 

thương 
1 Quản trị kinh doanh 

Thống kê doanh 

nghiệp 
1   Quản trị kinh doanh 

Kỹ năng giao tiếp 1   Hành chính học 
 

3 Du lịch  

Nghiệp vụ hướng dẫn 

du lịch 
1 

  
Văn hóa du lịch Ưu tiên:  

- Nam, 

- Sau đại học, 

 

Lễ tân khách sạn 

1   
Quản trị nhà hàng - 

khách sạn Quản trị nhà hàng - 

KS 

4 Ngoại ngữ Anh văn 5 

  

Tiếng Anh 

Ưu tiên:  

- Nam. 

- Thạc sĩ. 

- Có một trong 

các chứng chỉ 

sau: TOEFL 

575 điểm trở lên 

hoặc IELTS 6.5 

trở lên hoặc 

CAE 60 điểm 

trở lên hoặc các 

chứng chỉ được 

công nhận 

tương đương 

khác đạt năng 

lực ngoại ngữ 



stt Khoa Môn còn thiếu GV 

,  

Loại hợp đồng Ngành Ghi chú 

BC* TG* 

bậc 5 (C1) trở 

lên theo khung 

tham chiếu năng 

lực Ngoại ngữ 

chung Châu âu. 

5 
Công nghệ 

thông tin 

Đồ họa 3   
 

Ưu tiên:  

- Thạc sĩ. 

An toàn mạng 

2   Công nghệ thông tin 

Ưu tiên:  

- Thạc sĩ. 

- Có các chứng 

chỉ CCNA, 

CCNP, CEH. 

Thiết kế, triển khai hệ 

thống mạng 

 

 

6 
Công nghệ tự 

động 

Các môn thuộc chuyên 

ngành tự động kể cá 

tiếng Anh  

1   Tự động hóa 

Ưu tiên:  

- Thạc sĩ. 

- Có khả năng 

giảng dạy tiếng 

Anh chuyên 

ngành 

- Có kinh 

nghiệm làm việc 

Các môn thuộc chuyên 

ngành điện khí nén, đo 

lường cảm biến,… 

2   Cơ điện tử 
Ưu tiên:  

- Thạc sĩ. 

7 
Điện - Điện 

tử 

Điện công nghiệp 2 2 Kỹ thuật điện 
 Ưu tiên:  

- Thạc sĩ. 

Điện tử - truyền thông 2 1 Điện tử viễn thông  
Ưu tiên:  

- Thạc sĩ.  

8 Cơ khí 

Công nghệ CNC 

1   

Công nghệ chế tạo máy 

hoặc Kỹ thuật cơ khí. 

Ưu tiên:  

- Thạc sĩ. 

- Có kinh 

nghiệm vận 

hành gia công 

máy CNC 

Công nghệ CAD/CAM 

- CNC 

Thực tập CAD/Cam - 

CNC 

Thực tập máy công cụ, 

thực tập tiện, phay, 

mài. 

5   

Ưu tiên:  

- Thạc sĩ. 

- Có kinh 

nghiệm trong 

dạy thực hành 

tiện, phay. 

Thực tập gầm ô-tô 2   
Khai thác bảo trì thiết bị 

ô-tô máy kéo hoặc Công 

nghệ kỹ thuật ô-tô 

Ưu tiên:  

- Thạc sĩ. 

- Dạy được các 

môn lý thuyết 

chuyên ngành 

CK chế tạo 

Thực tập điện ô-tô 2   



stt Khoa Môn còn thiếu GV 

,  

Loại hợp đồng Ngành Ghi chú 

BC* TG* 

9 
Khoa học cơ 

bản 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2   

Tư tưởng Hồ Chí Minh, 

Lịch sử  Đảng. 

 Ưu tiên:  

- Sau đại học. 

Toán học 2    Toán 
 Ưu tiên:  

- Thạc sĩ. 

Giáo dục QP - AN 2   An ninh – Quốc phòng 
 Ưu tiên:  

- Sau đại học. 

Những nguyên lý cơ 

bản của CN Mác-

Lênin 

1   Triết học 
 Ưu tiên:  

- Sau đại học. 

Giáo dục thể chất 1   Giáo dục thể chất. 
 Ưu tiên:  

- Sau đại học. 

Pháp Luật   1 Pháp luật. 
 Ưu tiên:  

- Sau đại học. 

  Tổng cộng:   44 4     
 

(*)  

- BC:  biên chế (hưởng lương ngân sách 

 

Minh).  

- TG: thỉnh giảng ). 

  

1.  (hợp đồng biên chế): 

-  online:  (online) -ĐT 

(http://www.hcm.edu.vn/phongTCCB/  

ẩn, Hồ sơ, Thời gian 

 

-  

 i –  

Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, số 53 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, q. Thủ 

Đức, Tp. HCM. 

- Thời gian nhậ : Từ ngày 10/6/2013 đến hết 

ngày 29/6/2013.  

-  tất cả các chi tiết liên quan 

tại website Sở GD-ĐT. 

2.  (hợp đồng thỉnh giảng): 

-  

1. Đơn xin dự tuyển có dán ảnh 4x6 (mẫu đơn ứng viên tự xây dựng); 

2. Lý lịch khoa học; 

3. Bản sao giấy CMND; 

4. Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp có xác nhận 

sao y bản chính phù hợp với ngành xin dự tuyển; 

http://www.hcm.edu.vn/phongTCCB/


5. Phiếu điểm (tương ứng với bằng chuyên môn) có xác nhận sao y bản 

chính; 

6. Bản sao Chứng chỉ nghi sư phạm; 

7. Giấy khám sức khỏe không quá 6 tháng; 

- Nộp hồ sơ: tại Phòng Tổ chức – Nhân sự Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, số 

53 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, q. Thủ Đức, Tp. HCM. ĐT: 08 22179 555 

- Thời gian nhận : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/6/2013.  

 

 Không hoàn trả hồ sơ nếu không trúng tuyển. 

 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TP. TỔ CHỨC – NHÂN SỰ 

 

 (Đã ký) 

 

 Phạm Ngọc Tường 


