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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2019 
(Kèm theo thông báo số 272 /TB-CĐKTCN ngày 10 tháng 4 năm 2019 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp) 

TT Đơn vị thuộc Trường Vị trí việc làm 

Số 

lượng 

chỉ tiêu 

Tiêu chuẩn 

1 
Phòng Công tác chính 

trị HSSV 

Giảng viên ngành Giáo 

dục thể chất 
01 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành Thể dục thể 

thao hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo Khung 

năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở 

lên. 

- Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ 

bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên. 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương trở lên. 

2 

 

 

 

Khoa Điện-Tự động hóa 

 

 

 

Giảng viên ngành Điện 04 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành Điện, Tự động 

hóa hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo Khung 

năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở 

lên. 

- Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ 

bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên. 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương trở lên. 

Giảng viên ngành Điện 

lạnh 
03 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành Điện lạnh hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo Khung 



năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở 

lên. 

- Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ 

bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên. 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương trở lên. 

3 Khoa Điện tử -Tin học 

Giảng viên ngành Điện tử 05 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành Điện tử hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo Khung 

năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở 

lên. 

- Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ 

bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên. 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương trở lên. 

Giảng viên ngành Tin học 02 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành Tin học hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo Khung 

năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở 

lên. 

- Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ 

bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên. 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương trở lên. 

4 
Trung tâm Đào tạo Trung 

học phổ thông 
Giảng viên ngành Văn học  01 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành Văn học hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo Khung 

năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở 

lên. 



- Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ 

bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên. 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương trở lên. 

Giảng viên ngành Toán 01 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành Toán hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo Khung 

năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở 

lên. 

- Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ 

bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên. 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương trở lên. 

5 

 

 

 

Trung tâm giáo dục Hàn 

Quốc DU-BCIT 

 

 

 

Giảng viên ngành Tiếng 

Trung 
01 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Trung 

hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo Khung 

năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở 

lên. 

- Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ 

bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên. 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương trở lên. 

Giảng viên ngành Tiếng 

Hàn 
01 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Hàn hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo Khung 

năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở 

lên. 

- Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ 

bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên. 



- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương trở lên. 

6 
Tổ CN May - Thiết kế 

thời trang 

Giảng viên ngành May 04 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành May  hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo Khung 

năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở 

lên. 

- Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ 

bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên. 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương trở lên. 

Giảng viên ngành Thiết kế 

thời trang 
01 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành Thiết kế thời 

trang hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo Khung 

năng lực ngoại ngữ VN qui định tại Thông tư  01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở 

lên. 

- Trình độ tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ 

bản quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin truyền thông hoặc tương đương trở lên. 

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc tương đương trở lên. 

Tổng 24  

 


