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Số lượng cần tuyển: 03 

Giáo viên Công nghệ/Tin học 

1. Mô tả công việc: 

● Giảng dạy khóa học về robotic cho trẻ em lứa tuổi từ 7 – 13 tuổi (Bao gồm giảng dạy lý thuyết, 

lắp ghép và lập trình robot) với chương trình và bài giảng đã được thiết kế hoàn chỉnh có sẵn  

● Tham gia hỗ trợ huấn luyện giảng viên, trợ giảng trong trường hợp cần thiết 

● Theo dõi và đánh giá quá trình học tập của học sinh, đưa ra các khuyến nghị cần thiết nếu có để 

đảm bảo học sinh có được kết quả học tập tốt nhất 

● Tham gia giải quyết các phản hồi của phụ huynh nếu có. Đảm bảo xây dựng mối quan hệ tốt đẹp 

với phụ huynh và học sinh 

● Tham gia các hoạt động sự kiện ngày hội trải nghiệm, workshop cho phụ huynh, học sinh (Nếu 
có);  

● Thực hiện các yêu cầu khác của phòng đào tạo nếu có 
 

2. Yêu cầu:  
● Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học khoa Công nghệ thông tin, điện tử, sư phạm công nghệ thông tin. 

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm hoặc giảng dạy các ngôn ngữ lập trình như: Python, Scratch, Java, 
C++… 

● Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin 
● Có khả năng truyền đạt tốt và dễ hiểu 
● Thân thiện, yêu thích làm việc với trẻ em và yêu thích công việc giảng dạy 
● Thái độ làm việc chuyên nghiệp, tư duy cởi mở  
● Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về giáo dục STEAM và có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng 

Anh 
 

3. Thời gian làm việc:  

● Các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 6, 15:45 – 16:45 

● Thời gian: 7/6/2021 đến 30/7/2021 (kèm thêm 01 tới 02 buổi training trong tháng 5, thời 

gian cụ thể sẽ được thông báo sau) 

4. Benefit:  

● Mức lương:200.000 VND - 300.000 VND/hour 

● Nếu performance tốt có thể được offer vị trí giảng viên chính thức với các quyền lợi hấp dẫn 

● Có cơ hội để tìm hiểu về chương trình giảng dạy robotic chuẩn Úc và được đại học California 

công nhận với chương trình, giáo án được thiết kế hoàn chỉnh, chuyên nghiệp. 

● Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung và cởi mở 

Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi CV tới Ms. Cindy Nguyen: cindy.muoi@focus.edu.vn 


