
 

HỆ THỐNG TRƯỜNG SONG NGỮ QUỐC TẾ EMASI 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 
I. Giới thiệu về Trường EMASI: 
 
EMASI là hệ thống Trường Song ngữ Quốc tế với hai cơ sở tại Vạn Phúc (Thủ Đức) và Nam Long (Quận 
7). Trường được xây dựng với cơ sở vật chất và trang bị theo tiêu chuẩn Mỹ, giảng dạy chương trình 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam theo phương pháp giáo dục hiện đại từ các nước phát triển trên 
thế giới.  
 
Tại EMASI, chúng tôi chào đón tất cả ứng viên tâm huyết và nhiệt tình cùng chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh 
giáo dục. Bên cạnh các phúc lợi lương thưởng cạnh tranh, EMASI mang đến cho giáo viên cơ hội phát 
triển bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp và trải nghiệm một môi trường làm việc đa văn hóa và không 
ngừng tiến bộ. 
 
II. Thông tin vị trí tuyển dụng: 
 
Hiện nay, Trường EMASI đang tuyển dụng vị trí Giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiểu học và Giáo viên 
Trung học Cơ sở va Trung học phổ thông với thông tin cụ thể như sau: 
 
2.1. Vị trí tuyển dụng: 
 

STT Vị trí: Cấp 

1 Giáo viên Mẫu giáo Mẫu giáo 

2 Giáo viên Tiểu học Tiểu học 

3 Giáo viên môn Ngữ Văn THCS và THPT 

4 Giáo viên môn Lịch sử THCS và THPT 

5 Giáo viên môn Địa lý THCS và THPT 

6 Giáo viên môn GDCD THCS và THPT 

7 Giáo viên môn Toán THCS và THPT 

8 Giáo viên môn Vật lý THCS và THPT 

9 Giáo viên môn Hóa học THCS và THPT 

10 Giáo viên môn Sinh học THCS và THPT 

11 Giáo viên môn Công nghệ THCS 

12 Trợ giảng Mẫu giáo Mẫu giáo 

 
Giáo Viên sẽ thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình của Bộ Giáo Dục Đào Tạo và kế 
hoạch dạy học của nhà trường, chịu sự phân công của Hiệu Trưởng tại đơn vị Trường EMASI nơi 
Giáo Viên được phân công công tác. 

 
2.2. Nhiêm vụ: 
 

Cụ thể, Giáo viên được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ sau: 

• Biên soạn và thiết kế bài dạy, tổ chức học sinh học tập hiệu quả và phù hợp với điều kiện cơ 
sở vật chất kỹ thuật nhà trường. 

• Xây dựng hệ thống bài tập, kiến tạo và thẩm định quá trình học tập của học sinh. 

• Yêu nghề, mến trẻ, hợp tác tốt với đồng nghiệp và phụ huynh. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và 
tham gia tốt các hoạt động của nhà trường khi có yêu cầu. 

• Và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 
 
2.3. Yêu cầu tuyển dụng:  
 

Ứng viên dự tuyển vị trí Giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiểu học, Giáo viên Trung học Cơ sở, 
Giáo viên Trung học phổ thông cần đạt được các yêu cầu như sau: 
 

• Bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành 
phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 

• Tiếng Anh trình độ ngoại ngữ bậc 2, tương đương với TOEIC 400. 

• Tin học văn phòng bằng B.  



 

• Am hiểu tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. 

• Am hiểu mục tiêu, chương trình giáo dục của Bộ giáo dục và đào tạo và triết lý giáo dục của 
nhà trường EMASI. 

 
III. Phúc lợi: 
 
Khi được mời làm việc chính thức tại hệ thống Trường Song ngữ Quốc tế EMASI, giáo viên sẽ được 
hưởng chế độ đãi ngộ hấp dẫn như sau: 

• Mức lương cạnh tranh và tương xứng với năng lực. 

• Các phụ cấp hấp dẫn đi kèm. 

• Thưởng lương tháng 13. 

• Bảo hiểm xã hội theo quy định. 

• Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cao cấp. 

• Chế độ xét lương hàng năm theo năng lực và hiệu quả hoạt động của trường. 

• Cơ hội được làm việc trong môi trường đa văn hóa, năng động và tâm huyết với giáo dục. 

• Cơ hội được tham gia tập huấn và được hướng dẫn bởi những chuyên gia giáo dục có uy 
tín trong ngành Giáo dục Việt Nam và Quốc tế.  

• Cơ hội nâng cao nghiệp vụ sư phạm thông qua chương trình đào tạo hằng năm của Trường 
Song ngữ Quốc tế EMASI. 

• Chế độ miễn học phí cho tối đa 02 (hai) con ruột khi gửi con theo học tại hệ thống Trường 
Song ngữ Quốc tế EMASI. 

 
IV. Quy trình tuyển dụng: 
 
Các hồ sơ ứng tuyển đạt yêu cầu sẽ được xem xét bởi Ban Tuyển Dụng. Sau khi hồ sơ được xác định 
là đạt yêu cầu, ứng viên sẽ tham gia các bước tuyển chọn như sau: 

Vòng 1 – Viết luận: 

Ứng viên tham gia dự tuyển sẽ được yêu cầu viết một (01) bài luận với đề tài do Ban Tuyển Dụng 
cung cấp. 

Vòng 2 - Phỏng vấn:  

Ứng viên có hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu sẽ được mời tham gia một buổi phỏng vấn cùng với Ban 
Tuyển Dụng. Sau buổi phỏng vấn, ứng viên được đánh giá phù hợp với các tiêu chí tuyển dụng 
của Trường EMASI sẽ được mời tham gia chương trình tập huấn.  

Vòng 3 – Tập huấn: 

Ứng viên được lựa chọn sẽ được mời tham gia Chương trình tập huấn trong thời gian hai (02) 
tháng để nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm, trình độ tiếng Anh, nắm rõ định hướng giáo dục 
của Hệ thống Trường Song ngữ Quốc tế EMASI và làm quen với các trang thiết bị hiện đại phục 
vụ công tác giảng dạy. Trong thời gian này, ứng viên được xem như “giáo viên tập sự” và được 
nhận một khoản Trợ cấp tập sự khuyến khích.  

Sau thời gian tập sự, ứng viên được yêu cầu tham gia dạy thử. Tổng thời lượng dạy thử là 10 
(mười) tiết. Hội đồng chuyên môn (do Tổng Hiệu Trưởng Trường EMASI chỉ định) sẽ giám sát và 
đưa ra đánh giá về việc ứng viên có đáp ứng được các yêu cầu Trường đặt ra hay không.  
 
Ứng viên đạt yêu cầu sẽ được mời làm việc chính thức tại Hệ thống Trường Song ngữ Quốc tế 
EMASI với mức lương hấp dẫn và phúc lợi cạnh tranh.  

 
V. Hình thức ứng tuyển 

 
Anh/Chị vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển, bao gồm 01 (một) đơn xin dạy học, sơ yếu lý lịch và bản sao văn 
bằng về Ban Tuyển Dụng, Trường Song ngữ Quốc tế EMASI tại hộp thư điện tử hr@emasi.edu.vn.  
 
Nếu có thắc mắc, Anh/Chị vui lòng liên hệ Bà Lê Thị Thanh Thảo, Giám sát Nhân sự, Trường Song Ngữ 
Quốc Tế EMASI qua hộp thư điện tử thaoltt@renaissance.edu.vn hoặc số điện thoại 028 3773 3171 – 
số máy lẻ 142. 
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