THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Với sự phát triển của hệ thống hơn 115 cơ sở trải dài từ Bắc tới Nam, Superbrain mong muốn
tìm kiếm những bạn giáo viên có tâm và có tầm, muốn đồng hành cùng với Superbrain.
Team hội ngộ những thành viên mang trái tim yêu thương và mong mỏi đem nhiều giá trị đến
trẻ em Việt Nam.
1. Vị trí: Giáo viên hướng dẫn Toán Trí Tuệ
2. Số lượng: 3 Full-time (Nam, Nữ)
3. Địa điểm làm việc:
Trung tâm Toán trí tuệ Superbrain Mỹ Tho
Số 37 Hồ Văn Nhánh, Phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Hotline: 0901.034.111
🌐http://superbrain.edu.vn/
🎯https://www.youtube.com/superbrainvietnam
4. Mô tả công việc
- Giảng dạy các lớp học
- Tham gia tổ chức các event, CLB
- Hỗ trợ các công việc hành chính
5. Quyền lợi
-

Lương thưởng theo năng lực.
Thưởng lễ, Tết, tháng 13, tăng lương hàng năm.
Chế độ BHXH, BHYT,… theo luật lao động và chính sách công ty
Hưởng phép năm, các ngày nghỉ, lễ theo quy định
Được đào tạo và hướng dẫn công việc trước khi làm.
Tham gia các buổi đào tạo kỹ năng và chuyên môn, các event lớn trên toàn hệ thống.
Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, tích cực và trong sáng, hệ thống chuyên
nghiệp rộng lớn trên cả nước.

6. Yêu cầu
-

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành ( mầm non, tiểu học là 1 lợi thế)
Ưu tiên các bạn mới ra trường.
Năng động, khả năng giao tiếp tốt.
Có suy nghĩ, tư duy tích cực.
Yêu trẻ, có trách nhiệm.
Sáng tạo trong công việc.
Không vướng bận gia đình

7. Hồ sơ yêu cầu
-

CV
Sơ yếu lý lịch
Giấy xác nhận hạnh kiểm.
Bài cảm nhận sự hiểu biết về Superbrain
Bản sao bằng cấp liên quan
Bản sao CMND, hộ khẩu có công chứng

8. Liên hệ
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Superbrain Mỹ Tho
- Hoặc gửi qua email: mytho@superbrain.edu.vn
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