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PHÚC LỢI (BENEFITS) 
 Áp dụng lương 3P 

 Xét duyệt tăng lương theo năng lực thực tế 

 Bảo hiểm sức khỏe toàn diện 

 Hỗ trợ chứng chỉ Đào tạo nghiệp vụ sư phạm 

 Hỗ trợ chứng chỉ Giảng dạy online 

 Hỗ trợ chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin 

 Hỗ trợ chứng chỉ Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

 Áp dụng chính sách thu hút đặc biệt đối với nhân tài 

 Ưu đãi 50% học phí cho CB-GV có con học tại hệ thống Văn Lang 

 Cơ hội thăng tiến, đào tạo 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC (JOB DESCRIBTION) 
 Tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo; 

 Xây dựng giáo trình, bài giảng;Giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

của sinh viên; 

 Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; 

 Thực hiện các công tác hành chính của Khoa; 

 Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Trưởng khoa và theo sự 

điều động của Hiệu trưởng. 

YÊU CẦU (REQUIREMENT) 
 

 Tiến sĩ ngành đúng hoặc ngành gần;  

 Có thể giảng dạy tiếng Anh; 

 Có khả năng thực NCKH theo chuẩn Quốc tế; 

 Có ngoại hình và sức khỏe tốt; 

 Các điều kiện ưu tiên: Tốt nghiệp tại các tổ chức đào tạo nước ngoài, có kinh 

nghiệm giảng dạy, có các chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học; 
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