THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
TRƯỜNG MẦM NON TỔ ONG VÀNG Cơ sở 2
1. Số lượng, vị trí:
- Giáo viên mầm non: 05 giáo viên
2. Yêu cầu chung:
- Đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mầm non và các chuyên ngành liên quan.
- Trình độ vi tính: Sử dụng Microsoft Office và các ứng dụng chuyên môn khác.
Ngoại trừ vị trí tạp vụ và cấp dưỡng.
- Tính cách, sức khoẻ: Yêu trẻ, năng động, nhiệt tình, hoà đồng hợp tác với đồng
nghiệp, có tinh thần trách nhiệm với công việc và có sức khoẻ tốt.
3. Quyền lợi:
 Thời gian làm việc từ Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy hàng tuần
 Dùng cơm trưa tại trường
 Thu nhập thỏa thuận (Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định)
 Được tham gia các khóa tập huấn, đào tạo phát triển nghiệp vụ.
4. Địa điểm công tác: Trường mầm non Tổ Ong Vàng – Thành phố Cao
Lãnh. 01A Bà Triệu, KDC Tây Hồ, Phường 3, thành phố Cao Lãnh, ĐỒng Tháp
5. Thời gian nhận hồ sơ và phỏng vấn:
Thời gian nhận hồ sơ ứng viên: Từ ngày 25/09/2019 đến khi nhận đủ hồ sơ.
7. Nơi nhận hồ sơ:
- Trực tiếp tại Trường Mầm Non Tổ Ong Vàng TP. Cao Lãnh

Nhân sự tiếp nhận: Mss.Trâm - Hành chính - Nhân sự.

Điện thoại: 0868015666

Email: tram.nguyen.dt@tov.edu.vn
8. Hồ sơ mang theo khi phỏng vấn: Bản chính văn bằng hoặc hồ sơ tuyển
dụng đầy đủ bao gồm:
1. Sơ yếu lý lịch ứng viên (01 bản, có xác nhận của địa phương)
2. Chứng minh nhân dân (01 bản sao y công chứng)
3. Hộ khẩu (01 bản sao y công chứng)
4. Văn bằng (01 bản sao y công chứng)
5. Hình 3x4 (04 tấm)

