
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI THÔNG BÁO 

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU 

1. GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ DA-GIÀY: 02 người 

- Vị trí 1: Giảng viên chuyên ngành Quản lý sản xuất; 

- Vị trí 2: Giảng viên chuyên ngành Thiết kế rập. 

     YÊU CẦU: 

- Trình độ Cử nhân trở lên đúng chuyên ngành 

- Có kinh nghiệm 3 năm làm quản lý tại các công ty sản xuất giày và am hiểu về LEAN đối 

với vị trí 1; 

- Có kinh nghiệm 3 năm làm thiết kế mẫu; 

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy hoặc kinh nghiệm làm việc tế ở các lĩnh vực liên quan; 

- Có Chứng chỉ Sư phạm Dạy nghề hoặc tương đương; 

- Anh văn trình bộ B hoặc phiên đổi tương đương; 

- Có khả năng làm việc độc lập, khả năng lập kế hoạch; 

- Kỹ năng thuyết trình và giải quyết vấn đề. 

2. GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGÀNH CNTT: 01 người. 

     YÊU CẦU: 

- Trình độ Cử nhân trở lên đúng chuyên ngành; 

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy hoặc kinh nghiệm làm việc tế ở các lĩnh vực liên quan; 

- Có Chứng chỉ Sư phạm Dạy nghề hoặc tương đương; 

- Anh văn trình bộ B hoặc phiên đổi tương đương; 

- Có khả năng làm việc độc lập, khả năng lập kế hoạch; 

- Kỹ năng thuyết trình và giải quyết vấn đề. 

             NƠI LÀM VIỆC: 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa 2, Tp 

Biên Hòa, Đồng Nai 

             QUYỀN LỢI: 

     Thu nhập: Từ 7 - 10 triệu/ tháng (chưa bao gồm thu nhập vượt tiết ngoài giờ) 

     Được làm việc trong môi trường yêu thương – tôn trọng – trách nhiệm 

     Ký hợp đồng dài hạn, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe hàng năm, BH 

tai nạn 24/24 

     Lương tháng thứ 13, thưởng cuối niên độ, quà lễ theo chính sách của Trường: 8/3, 20/11, 

sinh nhật, trung thu, tết cổ truyền, ngày thành lập trường,… và các phúc lợi tang gia hiếu hỉ 

     Hằng năm: được xét tăng lương dựa trên năng lực làm việc, tham quan/ du lịch dã ngoại 

trong và ngoài nước, tiệc cuối năm của công ty hoặc các hoạt động của trường định kỳ,... 

     Được đề cử và tham dự các khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ bởi những chuyên gia 

giáo dục trong và ngoài nước 



     Cơ hội thăng tiến: được đánh giá năng lực để thăng tiến lên những vị trí cao hơn 

     Ưu đãi học phí cho con CBGVNV lên đến 100%; được cấp đồng phục làm việc; chính 

sách thưởng khi giới thiệu ứng viên cho trường 

     Đặc biệt chú trọng đến sức khỏe CBGVNV, nhà trường có chính sách hỗ trợ phụ cấp 

tiền ăn. 

       THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/01/2021 

             NƠI NHẬN HỒ SƠ: Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ theo một trong các cách 

sau: 

     Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, số 1, đường 6A, KVN Biên Hòa 2, 

Tp Biên Hòa, Đồng Nai (Mr Tuấn – Nhân sự, sđt: 0938 049009) 

    Qua email: tuanpa@sonadezi.edu.vn 


