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              Số:    /TB-BKHN                                Hà Nội, ngày  01  tháng  6    năm 2022 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội thông báo tuyển dụng: 

1. Vị trí số lượng tuyển 

- Cán bộ phòng Đào tạo: 5 

- Giảng viên cơ hữu Khối ngành du lịch: 5 

- Giảng viên cơ hữu Khối ngành công nghệ thông tin: 6 

- Giảng viên cơ hữu Khối ngành Kinh tế: 5 

(Có yêu cầu và mô tả công việc đính kèm) 

2. Chế độ đãi ngộ: 

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp; 

- Có mức thu nhập hấp dẫn (trả theo năng lực, kết quả công việc).  

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của Nhà nước; 

- Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ; 

- Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí… 

3. Hồ sơ gồm: 

- CV (Curriculum Vitae) – Bản Lý lịch ứng viên tự soạn (ghi rõ thông tin cá nhân, trình 

độ, kinh nghiệm,…); 

- Bản scan bằng cấp cao nhất; 

- Bảng điểm tương đương bằng cấp; 

- Các chứng chỉ liên quan (nếu có). 

Hồ sơ nộp tại phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội. 

Địa chỉ: Số 18-20 Nhân Mỹ - Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội 

Điện thoại: 0969 69 86 79 

      Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo); 

- BGH nhà trường (để chỉ đạo); 

- Phòng TC (để thực hiện); 

- Lưu: VT, HTT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 (đã ký) 

 

 

              

                         ThS. Ngô Văn Sự 



YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 
(Kèm theo thông báo số      /TB-CĐBK ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội) 

 
TT Vị trí 

tuyển dụng 

Số 

lượng 

Mô tả công việc Yêu cầu 

1 Cán bộ 

quản lý đào 

tạo, công 

tác sinh 

viên 

5 - Xây dựng kế hoạch đào tạo. 

- xây dựng các quy định, quy 

trình, văn bản và tài liệu về 

kiểm định chất lượng giáo dục 

Tổng hợp, phân tích số liệu; 

lưu giữ, quản lý hồ sơ, tài liệu 

về đảm bảo chất lượng 

- Quản lý sinh viên, giải quyết 

chế độ sinh viên… 

* Trình độ học vấn/bằng cấp: 

Tốt nghiệp Đại học trở  

* Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, công tác sinh viên 

từ 2 năm trở lên. 

* Kỹ năng:  

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và tổ chức tốt; 

- Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý tình huống tốt; 

- Chuyên nghiệp, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao 

* Ưu tiên:  

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản lý đào tạo, 

có khả năng áp dụng tốt công nghệ thông tin trong công việc 

2 Giảng viên 

cơ hữu 

Khối 

ngành du 

lịch 

5 - Giảng dạy các môn trong 

chương trình chuyên ngành 

hướng dẫn du lịch tại trường 

dưới sự phân công của Khoa. 

- Hướng dẫn sinh viên tham gia 

thực tế, thực tập 

- Tổ chức, thiết kế tour hướng 

dẫn sinh viên tham gia bảo vệ 

bài tập cuối khóa, dự án môn 

học, dự án cuối khóa 

- Thực hiện việc quản lý sinh 

viên, quản lý lớp học, coi thi, 

chấm thi… 

- Tham gia các hoạt động 

chuyên môn: Họp chuyên môn, 

Workshop, hướng dẫn sinh 

viên làm đề tài NCKH,… 

* Trình độ học vấn/bằng cấp: 

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị du lịch, lữ hành hoặc Việt 

Nam học 

* Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc thực tế trên 2 

năm tại các doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng 

* Kỹ năng bắt buộc: Có kỹ năng sư phạm, kiến thức chuyên môn tốt, có 

khả năng truyền đạt 

* Kỹ năng ưu tiên: 

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực du lịch. 

Ưu tiên ứng viên có thẻ hướng dẫn viên du lịch 

Ưu tiên những ứng viên có các chứng chỉ khác như: chứng chỉ kỹ năng 

nghề quốc gia, tin học, ngoại ngữ,…. 

* Ngôn ngữ: Có khả năng đọc – hiểu tài liệu bằng tiếng Anh 

* Ưu tiên:  

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng chỉ sư phạm nghề 

- Có kinh nghiệm thực chiến/Kinh nghiệm giảng dạy về lĩnh vực tuyển 

dụng là một lợi thế. 



 

3 Giảng viên 

cơ hữu 

Khối 

ngành công 

nghệ thông 

tin 

6 - Giảng dạy các môn trong 

chương trình chuyên ngành 

Công nghệ Thông tin tại 

trường dưới sự phân công của 

Khoa. 

- Thực hiện việc quản lý sinh 

viên, quản lý lớp học, coi thi, 

chấm thi… 

- Tham gia các hoạt động 

chuyên môn: Họp chuyên môn, 

Workshop, hướng dẫn sinh 

viên làm đề tài NCKH,… 

 

* Trình độ học vấn/bằng cấp: 

Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành Công nghệ thông tin các trường đại 

học sư phạm kỹ thuật, ĐH Bách Khoa, HV Bưu chính – viễn thông, ĐH 

Công nghệ, ĐH FPT, ĐH Công nghiệp, ĐH Giao thông vận tải… 

* Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc trong dự án thực tế hoặc giảng 

dạy 

* Kỹ năng bắt buộc: Có kỹ năng sư phạm, kiến thức chuyên môn tốt 

* Kỹ năng ưu tiên: 

- Có thể giảng dạy/có kinh nghiệm của một hoặc một vài môn sau: Lập trình 

các ngôn ngữ C, Java, C#, HTML/CSS/Javascript, PHP, Android., Python 

- Các nền tảng NodeJS, ReactJS, Angular, Laravel, Unity 2D, Spring MVC, 

Spring Boot, .NetCore, ReactJS, Angular … 

- Hiểu biết về cơ sở dữ liệu 

* Ngôn ngữ: Có khả năng đọc – hiểu tài liệu bằng tiếng Anh 

* Ưu tiên:  

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng chỉ sư phạm nghề 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Quản trị dự án thực tế 

4 Giảng viên 

cơ hữu 

Khối 

ngành 

Kinh tế 

5 - Giảng dạy các môn về Quản 

trị, Marketing, Logistics… 

theo chương trình đào tạo của 

Nhà trường. 

- Thực hiện việc quản lý sinh 

viên, quản lý lớp học, coi thi, 

chấm thi… 

- Thực hiện các công việc 

chuyên môn khác theo phân 

công của Khoa. 

* Trình độ học vấn/bằng cấp: 

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành QTKD, Marketing, Logistics,  

nhóm ngành kinh tế…  

* Kinh nghiệm: Kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc thực tế trên 2 năm 

* Kỹ năng bắt buộc: Có kỹ năng sư phạm, kiến thức chuyên môn tốt, có 

khả năng truyền đạt 

* Kỹ năng ưu tiên: 

Có khả năng dạy các môn học chuyên ngành QTKD, Marketing, Logistics, 

Nghiên cứu Marketing, Xây dựng và phát triển thương hiệu, Truyền thông 

Marketing tích hợp, Hành vi khách hàng, Quản trị bán hàng. 

* Ngôn ngữ: Có khả năng đọc – hiểu tài liệu bằng tiếng Anh 

* Ưu tiên:  

Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng chỉ sư phạm nghề 

Ưu tiên các giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn và đang công tác trong 

lĩnh vực QTKD, Marketing, Logistics, Quản trị bán hàng… 



 


