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JOB DESCRIPTION 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 
 
 

Job title:   Swimming Teaching Assistant 
Chức danh:  Trợ giảng môn bơi lội 

 
Job grade:   A2 
Bậc:    

 
Line Manager:  Head of School 
Quản lý trực tiếp: Hiệu trưởng 

 
Job Purpose:  
Mô tả chung:  

 
The Swimming Teaching Assistants support the swimming teachers in the effectively delivery the 
International Programme in accordance with the school’s mission: to provide an outstanding 
education delivered in Vietnamese and English that emphasises Vietnamese values, academic and 
personal excellence and fostter global understanding, respect and independent learning. 
Trợ giảng môn Bơi lội sẽ hỗ trợ Giáo viên dạy bơi trong việc thực hiện hiệu quả Chương trình Quốc tế theo sứ 
mệnh của Nhà trường: cung cấp một nền giáo dục xuất sắc bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh nhằm 
nâng cao các giá trị con người Việt Nam, sự ưu tú của học thuật và cá nhân và thúc đẩy sự hiểu biết toàn cầu, 
tôn trọng và học tập độc lập. 

 
The Swimming Teaching Assistants facilitate and supervise the student flow, classroom 
management, changing room behaviour, and day-to-day set up of the swimming pool area to the 
enhancement of pupil learning.  Teaching Assistants forge positive relationships with pupils, teachers, 
parents, and relevant suppliers, and play a key role in communication about student welfare, progress 
and daily life. 
Trợ giảng môn Bơi lội sẽ hỗ trợ và giám sát việc di chuyển của học sinh, quản lý lớp học, hành vi ứng xử trong 
khu vực phòng thay đồ và sắp xếp khu vực bể bơi hàng ngày nhằm mang lại kết quả học tập tốt nhất. Trợ giảng 
cần chủ động gây dựng mối quan hệ tích cực với học sinh, giáo viên, phụ huynh và các nhà cung cấp có liên 
quan và đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin về sự an toàn, tiến bộ và hoạt động hàng ngày 
của học sinh. 

 
As part of their duties, Swimming Teaching Assistants may be asked to lead or supervise any of 
extracurricular activities (ECAs) regularly held at the campus. 
Tùy theo yêu cầu công việc, Trường có thể chỉ địnhTrợ giảng môn Bơi lội đảm trách vai trò chỉ đạo hoặc giám 

sát bất kỳ hoạt động ngoại khóa (ECA) nào thường xuyên được tổ chức tại trường. 
 
Duties and responsibilities:  
Nhiệm vụ và trách nhiệm: 

▪ Collect students from their home classroom and walk them to the swimming pool area, 
ensuring orderly behaviour. 
Tập trung học sinh từ lớp học và đưa học sinh đến khu vực bể bơi, đảm bảo trật tự. 

▪ Supervise student flow in and out of changing rooms, monitoring behaviour. 
Giám sát học sinh ra vào phòng thay đồ để đảm bảo các hành vi chuẩn mực. 

▪ Supervise pupils in communal areas to ensure a high standard of behaviour is maintained. 
Giám sát học sinh ở các khu vực chung để đảm bảo duy trì hành vi chuẩn mực. 

▪ Assist with the supervision of snack times and carry out allocated playground, lunchtime and 
after-school duties as agreed. 
Hỗ trợ giám sát học sinh trong bữa ăn nhẹ và trong khu sân chơi, giờ ăn trưa và sau giờ học theo thỏa 
thuận. 
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▪ Continue to implement Classroom Management for student behavior, even during times the 
teacher is not present. 
Quản lý lớp học về mặt hành vi của học sinh cả khi giáo viên không có mặt. 

▪ Provide duty-cover for absent colleagues when requested to do so by a line manager. 
Đảm nhận nhiệm vụ của các đồng nghiệp vắng mặt khi được Người Quản lý trực tiếp yêu cầu. 

▪ Reward and sanction children in accordance with the school’s ‘Positive Behaviour’ policy to 
ensure the school’s high standards of behaviour and discipline are maintained. 
Thưởng phạt học sinh dựa trên “Chính sách Hành vi Tích cực” để đảm bảo các tiêu chuẩn hành vi và 
kỷ luật của Nhà trường được duy trì tối đa. 

▪ Act as a role model for pupils.  
Cư xử gương mẫu để học sinh noi theo. 

▪ Collect notices, reply slips etc. and collate and send to office when required.   
Tiếp nhận thông báo, phiếu trả lời, v.v.; đối chiếu và gửi đến văn phòng khi cần. 

▪ Work with fellow colleagues in a spirit of mutual cooperation to maintain and enhance a 
pleasant professional working environment. 
Làm việc với các đồng nghiệp trên tinh thần hợp tác lẫn nhau để duy trì và nâng cao môi trường làm 
việc chuyên nghiệp. 

▪ Refer comments, questions and complaints from parents directly to the line manager. 
Tiếp nhận và chuyển ý kiến, câu hỏi và khiếu nại của phụ huynh trực tiếp đến cấp trên. 

▪ Be available for regular, weekly meetings with the class teacher to discuss pupils and 
classroom/school issues. 
Tham gia các cuộc họp định kỳ, hàng tuần với giáo viên lớp để thảo luận về học sinh và các vấn đề 
khác liên quan đến lớp học/nhà trường. 

▪ Be available for all PD sessions requested by the School. 
Tham gia các nội dung phát triển chuyên môn theo yêu cầu của nhà trường. 

▪ Promote the school positively at all times. 
Thúc đẩy môi trường học tích cực mọi lúc mọi nơi. 

▪ Be responsible for swimming pool gate locking. 
Phụ trách khóa cửa phòng. 

▪ Be in charge of ordering and regularly checking the pool safety equipment (including buoys) 
to ensure they are well functioning and put at the right place.  
Phụ trách đặt hàng và thường xuyên kiểm tra tình hình các thiết bị an toàn hồ bơi (bao gồm 
phao bơi) để bảo đảm các thiết bị này hoạt động tốt và được sắp xếp đúng vị trí.   

▪ Implement water tests, which should be done 3 times day, at 8:00am, at 12:00am, at 5:00pm 
or any time as requested by Senior colleagues. 
Thực hiện kiểm tra chất lượng nước 3 lần/ngày, lúc 08:00 sáng, 12:00 trưa và 05:00 chiều, hoặc bất kỳ 
thời điểm nào cần thiết khác do cấp trên yêu cầu. 

▪ Make sure the pool surroundings look compelling, and always ready for the students and 
visitors (Including but not limited to adjusting the non-slip mats surrounding the pool, in the 
changing room; keeping the surrounding floor free of water all the time). 
Bảo đảm khu vực chung quanh hồ bơi nhìn sạch đẹp để đón tiếp học sinh hoặc khách tham quan (bao 
gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc như: Chỉnh lại thảm chống trượt chung quanh hồ bơi, 
trong phòng thay đồ, giữ khu vực sàn chung quanh hồ bơi khô ráo mọi lúc). 

▪ Undertake any other reasonable task as instructed by the teacher and line manager. 
Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ phù hợp khác theo hướng dẫn của của giáo viên và cấp quản lý.  

 
Qualification and requirements:  
Trình độ và các yêu cầu khác: 

 
▪ Degree in Physical Education 

Bằng cử nhân về Thể dục thể thao  
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▪ Being creative, energetic and enthusiastic about teaching. 
Sáng tạo, năng động, nhiệt tình trong giảng dạy. 

▪ At least 1 year of experience. Experience of working in international school is a plus. 
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm dạy thể dục. Có kinh nghiệm làm việc tại các trường quốc tế là một lợi thế. 

▪ Lifeguard training 
Đã được tập huấn cứu hộ  

▪ Strong swimmer. 
Kỹ năng bơi xuất sắc. 

 

 

 

 

Nhân viên: 
Job Holder: 

 

 
Ngày: 
Date:  

Quản lý trực tiếp: 
Line Manager: 

  

 

 
Ngày: 
Date:  

 
 
 
 
 
 
 
Quản lý cấp cao trực thuộc 
tập đoàn – Bộ phận HCNS: 
Senior Group Manager – HR & Admin: 

 

 
Ngày: 
Date:  

 


