TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT PARTIME
JD: SOC06
Để phục vụ nhu cầu đào tạo nội bộ, Công ty cổ phần quốc tế Socicom tuyển dụng vị trí sau đây:
1. Chức danh: Giáo viên tiếng Nhật
2. Số lượng tuyển: 2 - 4 giáo viên
3. Nơi làm việc: Hà Nội
4. Loại hình công việc: Partime
5. Mô tả công việc:
- Giảng dạy tiếng Nhật theo giáo trình Mina (quyển 1 và 2) và Nihongo soumatome. Đảm bảo chất lượng về tiếng
Nhật của học viên (sau 6 tháng nghe nói đạt trình độ N3)
- Bám sát việc học của học viên.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên
6. Yêu cầu:
- Trình độ tiếng Nhật: N2 trở lên (Kỹ năng nói tốt).
- Khả năng sư phạm, nhiệt tình, nhanh nhẹn.
- Có khả năng tự soạn giáo trình và lên kế hoạch giảng dạy. Phương pháp dạy phù hợp với trình độ học viên.
- Kinh nghiệm giảng dạy: 1 năm
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sinh sống, học tập tại Nhật Bản.
7. Thời gian làm việc:
- 2 buổi/tuần (thỏa thuận). Thời lượng: 90 phút/buổi
8. Chế độ lương và đãi ngộ: Thỏa thuận phù hợp với năng lực và trình độ ứng viên.
9. Hình thức ứng tuyển: Ứng viên gửi 2 bản CV tiếng Nhật và tiếng Việt qua email. Đơn xin việc (ghi rõ lý do ứng
tuyển)
10. Hạn gửi hồ sơ: 30/09
11. Địa chỉ liên hệ
Ms Nhật Lệ
Điện thoại: 0963 696 190
Email: lelmn@socicom.vn
Skype: nhatle.1412
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