
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MN GIA THƯỢNG 

 

Số: 02/TB - MNGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Long Biên, ngày  15  tháng 8 năm 2017 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Trường mầm non Gia Thượng tuyển dụng giáo viên nhân viên hợp đồng 

như sau: 

1. Vị trí tuyển dụng:  

Giáo viên mầm non, nhân viên văn thư, nhân viên y tế, nhân viên CNTT, nhân viên 

Bảo vệ, nhân viên nuôi dưỡng. 

2. Số lượng:  

- Giáo viên mầm non: 20 người 

- Nhân viên văn thư, y tế, CNTT, Bảo vệ, NVND: mỗi vị trí tuyển dụng 01 người. 

3. Tiêu chuẩn: 

* Đối với giáo viên mầm non: 

  - Tốt nghiệp trung cấp sư phạm nhà trẻ mẫu giáo hệ chính quy trở lên. 

  - Năng lực sư phạm: Kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm tốt, phương pháp dạy 

học đa dạng và hiệu quả 

  - Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học. Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin 

trong gảng dạy. 

  - Có sức khỏe tốt, không nói ngọng, không nói lắp. 

  - Ưu tiên giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Mầm non. 

* Đối với Nhân viên khác:  

 - Tốt nghiệp trung cấp đúng với chuyên ngành tuyển dụng hệ chính quy trở 

lên. 

 - Tốt nghiệp THPT trở lên đối với nhân viên Bảo vệ. 

  - Năng lực: Kỹ năng và nghiệp vụ chuyên ngành tốt, phương pháp làm việc 

đa dạng và hiệu quả 

  - Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học. Sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ 

thông tin ( Đối với nhân viên CNTT, văn thư, y tế, nhân viên nuôi dưỡng ) 

  - Có sức khỏe tốt, không nói ngọng, không nói lắp. 

  - Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị hành chính sự 

nghiệp. 



4. Lương và các chế độ: theo thỏa thuận. 

5. Hồ sơ:  

  - Đơn xin dự tuyển 

  - Bản khai sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/2008/BNV. 

  - Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm. 

  - Bản sao công chứng giấy khai sinh, hộ khẩu, CMTND hoặc CCCD. 

  - Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền (khám trong 6 tháng 

gần nhất) 

 6. Nộp hồ sơ: 

  - Địa điểm: Tại trường mầm non Gia Thượng (Ngách 268/21, đường Ngọc 

Thụy - Quận Long Biên - TP Hà Nội) 

 - SĐT liên hệ: 04.6652.7555 

 Thời gian nộp hồ sơ: giờ hành chính các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật 

cho đến khi nhận đủ hồ sơ ứng tuyển từng vị trí. 

  - Thời gian và hình thức tuyển: Thông báo công khai khi nhận đủ hồ sơ ứng 

tuyển từng vị trí. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 
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 Vũ Hương Trà 


