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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng giáo viên hợp đồng lao động năm 2021 

 

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình c  nhu c u tuyển dụng giáo viên hợp 

đồng lao động giảng dạy các nghề: chế biến m n ăn, cơ khí động lực, thực hành 

lái xe, cụ thể như sau: 

1. Ch   i u  uyển dụng: 10 giáo viên. 

1.1. Tuyển dụng giáo viên dạy nghề chế biến món ăn 

- Số lượng: 01 giáo viên 

- Tiêu chuẩn: Nam giới, c  Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề chế biến m n 

ăn trở lên, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; Chứng chỉ Anh văn B hoặc tương 

đương trở lên, Chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc 

tương đương. 

1.2. Tuyển dụng giáo viên dạy nghề cơ khí động lực 

- Số lượng: 02 giáo viên 

- Tiêu chuẩn: c  Bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành c n tuyển, 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; Chứng chỉ Anh văn B hoặc tương đương trở lên, 

Chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương. 

1.3. Tuyển dụng giáo viên dạy thực hành lái xe 

- Số lượng: 07 giáo viên 

- Tiêu chuẩn: c  Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, Chứng nhận giáo viên 

dạy thực hành lái xe, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; Chứng chỉ ngoại ngữ, 

Chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương. 

(Lưu ý: trường hợp thí sinh dự tuyển chưa c  chứng nhận giáo viên dạy 

hành lái xe c  thể đăng ký hồ sơ để đăng ký mở lớp đào tạo). 

2. Hồ sơ  uyển dụng: 

- Đơn xin việc; 

- Sơ yếu lý lịch; 

- Giấy khám sức khỏe theo quy định; 

- Bản phô tô căn cước công dân hoặc CMND. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ. 

3. Hình  hức  uyển dụng: Xét hồ sơ, đánh giá kỹ năng thực hành nghề. 
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4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đ u từ ngày 01/3/2021. 

4.2. Địa điểm nhận hồ sơ: 

Tại phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Cao đẳng nghề Quảng 

Bình. Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - phường Bắc Lý - Tp. Đồng Hới - tỉnh Quảng 

Bình. 

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ ông Nguyễn Hoàng Vũ – Trưởng phòng 

Tổ chức - Hành chính - Quản trị, điện thoại: 0232.3838203./.  

   

Nơi nhận:                                                                            
- Ban Giám hiệu; 

- Báo Quảng Bình; 

- Các phòng, khoa, ban trực thuộc; 

- Website Nhà trường; 

- Lưu VT, TCHCQT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

ThS. Dương Vũ Nhật Đồng 
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