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TIJYEN GIANG VIEN 

Trnng Cao dng ngh K thut Cong ñgh tr1rc thuc B Lao dng-Thu'oig binh 

và Xã hi c.n tuyn giãng viên b sung tr 11am h9c 2017-2018 nhu sau: 

Vj tn -S lu'çrng 1. Giàng viên nghê K thut may lanh  và diu hOa không khf (Din 
lanh): 02 giãng viên. 
2. Giãng viên nghe Din tir cong nghip:01 giãng vien. 
3. Giáng viên nghê Ca Din ttr: 01 giáng viên. 
4. Giãng viên nghê May thà'i trang: 01 giãng viên. 

Huih thüc lam vice Giang dy theo tiêu chuân cüa giãng viên trung cao däng 
Mfrc hro'ng Theo quy djnh cüa Nhà nuâc 
Mo tã cong vic -Thrc hin nhirn vi giãng dy các mon h9c, rnOdun trinh dO cao dang, 

trung cap. 
-Nghiên ciiru ng d1ing tiên bO khoa h9c cong ngh vào giãng day.. 
-Tharn gia h9c t.p, bôi duong nâng cao trinh dO. 

Quyn lçri dirçrc 
hirO'ng 

-Di.rçc tharn gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy djnh cüa BO Lu.t 
lao dng. Sau thô'i gian thir vic dm7c k Hçp dông lao dng. 
- Duçrc huOng các chê dO theo quy djnh cüa Nhà nu'O'c. 

Yêu câu bang cp -Tot nghip Dti h9c chuyên ngành trâ len 
- Co chi'rng chi tin h9c: IC3; ngoi ngtt: Trinh d BlTiêng Anhhoac 
thong throng. 
-CO chü'ng chi nghip vii sir pharn dy nghê. 

Yen câu khác -Là cong dan Vit Nam 
-CO l ]4ch rO rang, CO phârn chat chInh trj, dao  dc tot. 
-Co dü su1re khOe dê darn nhân nhiêm vu. 

Ho so' bao grn: 1/Dan xin vic. 
2/So yêu l ljch cO xác nhn cUa chInh quyên dja phuong 
3/Bàn sao giây khai sinh, CMTND phô tO cong chu1rng 
4/Giây khám su1rc khOe do co quan ytë cap qun, huyn trâ len cap. 
5/Bang tot nghip Dai  h9c, chü'ng chi cO cOng chu1rng. 

Thôi gian nhn h so' Tuxngay 09/10/2017-30/11/2017. 
Ba dim nhn h so' PhOng To chu1rc-Hânh chInh- Quãn trj, Tnrng Cao dng ngh K 

thut Cong ngh, To 27-thj trân Dong Anh-TP.Hà NOi. 
Din thoai: 024.3882165 1 
Lien h trong gi hành chinh tur thu1r 2 den thilr 6 

Hlnh thfrc np hI so' Do nguii dáng k trirc tiêp dn np 

IVo'i n/ian: 

Ban Giárn hiêu (báo cáo); 
Dan bang tin; Website cüa tnrâng; 
Gu1ri các Truxô'ng Di hçc; 
Lmru: VT, TC. 
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