
 

  

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG MÔI TRƯỜNG GIẢNG DẠY 

TIẾNG ANH QUỐC TẾ 

🎊 🎊 🎊Hệ thống Anh ngữ HANEX, Đối tác Kim Cương duy nhất của IDP tại 

tỉnh BRVT chuyên luyện và tổ chức thi IELTS, Cambridge cho đối tượng học sinh từ 6 

đến 18 tuổi. Hiện nay HANEX Còn là Đối tác chiến lược của Hệ thống trường cấp ba 

trên địa bàn tỉnh BR cung cấp giáo viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy Một môi trường 

học tập và làm việc tiện nghi, nơi cung cấp chất lượng ưu việt, hướng tới giá trị cốt lõi 

của người học, không chỉ phát triển ngôn ngữ mà còn chuẩn bị hành trang cho công dân 

thế kỷ 21, hợp tác quốc tế bền vững chuyên nghiệp, chính vì thế đây là lý do mà khách 

hàng tin tưởng và lựa chọn HANEX. Chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm 

việc chuyên nghiệp và thân thiện, nơi mọi nhân viên đều có cơ hội để phát triển; Đóng 

góp cho cộng đồng và không ngừng cải tiến, hoàn thiện và phát triển.  

Hệ Thống Anh Ngữ HANEX  

Cơ Sở 1: 56 Lê Hồng Phong, Phường 4, TP.Vũng Tàu 

Cơ Sở 2: 30 Lê Quý Đôn, Phường Phước Trung, Tp Bà Rịa 

Cơ sở 3: 105-107 Lê Hồng phong, Phường 7, Tp Vũng Tàu 

Cơ Sở 4: 12 Trường Chinh, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT  

Facebook: https://www.facebook.com/hanexacademy 

Website: http://hanexenglish.edu.vn/ 

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Do Nhu Cầu mở rộng và phát triển, Chúng tôi đang kiếm những ứng viên tiềm năng, ham 

học hỏi và có khát vọng phát triển bản thân cho vị trí sau làm việc tại Các cơ sở của 

HANEX trên địa bàn tỉnh BRVT như sau:  

I. Giáo viên Tiếng Anh: số Lượng (05) 

1. Yêu cầu đối với vị trí giáo viên tiếng Anh  

• Có bằng cấp chuyên môn (Cao đẳng, đại học, thạc sĩ  chuyên ngành Sư phạm tiếng 

Anh, Ngôn ngữ Anh, chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL, TEFL, CELTA, etc....) 

• Có khả năng giao tiếp tiếng anh tốt, đặc biệt kỹ năng nghe nói, phát âm chuẩn; 

Có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEIC, TOFL là một lợi thế.  

• Chăm chỉ, ham học hỏi, yêu trẻ.  
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• Chúng tôi luôn luôn mong muốn hợp tác với những giáo viên tương lai có trình 

độ, yêu nghề, tâm huyết với việc giảng dạy và đào tạo bởi lẽ giáo viên yêu việc 

giảng dạy sẽ làm cho học viên hứng thú với học tập, truyền cảm hứng và thúc đẩy 

học sinh phát triển toàn diện  

 

2. Thời gian làm việc 

- Các buổi tối trong tuần từ 17h30 – 19h và, hoặc 19h15 – 20h45  

- Thứ 7 và chủ nhật từ 8h-9:30; 9h30 – 11h; 15h30 – 17h hoặc 17h30 -19h 

3. Quyền lợi 

- Mức lương từ 150,000 – 300,000/ giờ dạy  

- Thưởng theo hiệu suất công việc hàng tháng  

- 6 tháng review lương 1 lần  

- Thưởng Lễ, Tết, Tháng 13  

- Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, 

- Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao 

động. 

- Chế độ làm việc ổn định, mức lương hấp dẫn và các chế độ phúc lợi, chính 

sách đãi ngộ đặc biệt của trung tâm  khi có những đóng góp tích cực cho 

HANEX.  

II. Trợ giảng cho giáo viên Nước Ngoài và GV Việt Nam: Số Lượng (05) 

1. Yêu cầu của vị trí Trợ giảng  

• Sinh Viên đã hoặc chưa Tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học Sư phạm chính quy 

Ngành tiếng Anh 

• Sinh Viên đã hoặc chưa tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học không phải chuyên ngành 

tiếng Anh nhưng có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEIC 700+ 

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, 

• Biết chụp hình, quay phim, thiết kế là một lợi thế.  

•  Ngoại hình khá, phát âm chuẩn, yêu nghề, yêu trẻ. 

•  Trung thực, Năng động, sáng tạo, có tinh thần học hỏi, cầu tiến, 

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết tình huống và kỹ năng làm việc nhóm 

tốt. 

2. Thời gian làm việc 

- Các buổi tối trong tuần từ 17h30 – 19h và, hoặc 19h15 – 20h45  

- Thứ 7 và chủ nhật từ 8h-9:30; 9h30 – 11h; 15h30 – 17h hoặc 17h30 -19h 

 

 



 

  

 

 

 

3. Quyền lợi 

- Mức lương từ 70 – 100k/ giờ trợ giảng 

- Thưởng theo hiệu suất công việc hàng tháng  

- 6 tháng review lương 1 lần  

- Thưởng Lễ, Tết 

- Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, 

- Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao 

động. 

- Chế độ làm việc ổn định, mức lương hấp dẫn và các chế độ phúc lợi, chính 

sách đãi ngộ đặc biệt của trung tâm  khi có những đóng góp tích cực cho 

HANEX.  

 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ  (CV, bằng cấp liên quan, 2 ảnh được chụp gần 

đây nhất) tới hòm thư:  

Email: hanexenglish@gmail.com  

Hoặc liên hệ qua Hotline: 0909 35 86 90 
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