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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Trường Trung cấp Quốc tế Mekong chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và
phù hợp với nhu cầu xã hội theo hướng thực tiễn trong các lĩnh vực sức khỏe, kỹ thuật,
ứng dụng công nghệ, thương mại và dịch vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành
phố Cần Thơ, các tỉnh miền Tây Nam bộ và quốc tế. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển,
nhà trường thông báo tuyển dụng giáo viên và nhân viên như sau:
1. Vị trí giáo viên ngành Quản trị khách sạn và Chế biến món ăn
1.1. Mô tả công việc
 Phụ trách công việc giảng dạy các môn học thuộc ngành: Quản trị khách sạn
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống và Kỹ thuật chế biến món ăn ;
 Hỗ trợ khoa Kinh tế - Du lịch và Hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo.
1.2. Yêu cầu
 Tốt nghiệp đại học đúng ngành trở lên;
 Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy từ trung cấp trở lên ;
 Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy.
2. Vị trí nhân viên Tư vấn du học
2.1. Mô tả công việc
 Tư vấn các chương trình du học cho các bậc học cao đẳng, đại học, thạc sĩ;
 Nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng đào tạo, hệ thống giáo dục tiên tiến trên
thế giới để hỗ trợ quá trình chăm sóc khách hàng được hiệu quả;
 Tư vấn quá trình chuẩn bị kiến thức học thuật, xã hội, cũng như tâm lý cho
ứng viên trước khi lên đường du học;
 Hỗ trợ Trung tâm Tư vấn du học và Trung tâm Hợp tác đào tạo trong công tác
chăm sóc ứng viên, và xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm của Trường.

2.2. Yêu cầu
 Tốt nghiệp đại học trở lên;
 Có chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
dùng cho Việt Nam và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 Đam mê công tác giáo dục, đào tạo;
 Khả năng giao tiếp tốt, khéo léo, nhiệt tình, năng động và có tinh thần trách
nhiệm với công việc.
3. Hồ sơ gồm
 Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe (bản chính);
 Hộ khẩu và CMND hoặc Căn cước công dân (bản sao công chứng);
 Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
 02 hình 3x4;
 Ứng viên nộp hồ sơ bản mềm qua email: ydmekong@gmail.com.
Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2021.
Hồ sơ vui lòng gửi về Trường TC Quốc tế Mekong – Số 529 Trần Quang Diệu,
phường An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ (Thầy Sang – Điện thoại: 0908.430.777).
Nhà trường sẽ không hoàn lại hồ sơ cho ứng viên khi đã nộp hồ sơ cho Trường.

