Bản chi tiết

CÔNG TY WBS EXPERT SOLUTIONS VIETNAM
Thông báo tuyển dụng giáo viên tiếng Đức

Nếu bạn thực sự YÊU THÍCH việc giảng dạy, NHIỆT TÌNH, VUI VẺ, CÓ NĂNG LỰC, CÓ TINH
THẦN TRÁCH NHIỆM trong công việc. Mong muốn làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo,
chuyên nghiệp, lâu dài và ổn định. Chính sách đào tạo, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cùng với cơ hội
thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng, công bằng. Hãy đăng kí dự tuyển tại WBS Expert
Solutions Vietnam của chúng tôi!
Mô tả công việc:
-

Dạy tiếng Đức theo chương trình du học, điều dưỡng cấp độ A1, A2, B1,B2.
Có hiểu biết về văn hóa, lối sống, cách làm việc của người Đức.
Chuẩn bị giáo án, giáo trình, lên kế hoạch giảng dạy cho mỗi giờ học, khóa học.
Địa điểm giảng dạy: theo phân công công tác của lãnh đạo công ty.

Yêu cầu:
-

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Đức Ngữ trong và ngoài nước hoặc có chứng chỉ tiếng Đức
tối thiểu C1 hoặc TestDaF4.
Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy 1-2 năm, người có thời gian sinh sống làm việc, học tập tại
CHLB Đức ( hoặc cộng đồng các nước sử dụng tiếng Đức).
Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
Tận tâm, có tinh thần trách nhiệm với học viên.
Trung thực, nhanh nhẹn, sáng tạo và ham học hỏi.
Có phương tiện đi lại.
Sẵn sàng làm các công việc liên quan đến chương trình đào tạo giảng dạy ngoài giờ của công ty.
Thời gian làm việc: dạy theo lịch sáng / chiều / tối.

Quyền lợi:
-

Trải nghiệm một môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện.
Thu nhập cao, tương xứng với năng lực làm việc.
Nhiều cơ hội thăng tiến.
Mức lương hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực giảng dạy).
Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty.

Hồ sơ: Nộp hồ sơ: CV tiếng Việt và Đức có đính kèm ảnh (1 bản gửi vào Email Công ty).
-

Sơ yếu lý lịch
Giấy khám sức khỏe
Bằng cấp chuyên môn
Chứng minh nhân dân
Hộ khẩu
2 ảnh (2×3), 4 ảnh (4×6)

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV, hồ sơ qua địa chỉ Email: saigon@wbsexpertsolutions.com
Tiêu đề Email ghi rõ: ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIẾNG ĐỨC hoặc bạn có thể nộp hồ sơ
trực tiếp tại Công ty WBS Expert Solutions Vietnam - 31/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao,
Quận 1, TP HCM.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp Ms. Yến: 0906 353 513
Ưu tiên các ứng viên gửi CV sớm
➢ WBS Expert Solutions Vietnam sẽ liên lạc với các ứng viên vượt qua vòng hồ sơ. Chúng
tôi sẽ liên lạc và sắp xếp lịch phỏng vấn chính thức.
➢ Hạn nộp hồ sơ đợt 1: đến hết ngày 31/08/2017

Bản ngắn gọn

CÔNG TY WBS EXPERT SOLUTIONS VIETNAM
Thông báo tuyển dụng giáo viên tiếng Đức
Nếu bạn thực sự YÊU THÍCH việc giảng dạy, NHIỆT TÌNH, VUI VẺ, CÓ NĂNG LỰC, CÓ TINH
THẦN TRÁCH NHIỆM trong công việc. Mong muốn làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo,
chuyên nghiệp, lâu dài và ổn định. Chính sách đào tạo, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cùng với cơ hội
thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng, công bằng.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi - WBS Expert Solutions Vietnam!
Điện thoại: 0906 353 513
Địa chỉ Email: saigon@wbsexpertsolutions.com

