PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ XÉT TUYỂN

STT

1

Vị trí việc làm

Công tác nhân sự

Số Văn bằng
lượng tối thiểu
1

2

Công tác pháp chế

1

3

Công tác truyền
thông

1

Thạc sỹ

Ngành/ Chuyên ngành
được đào tạo

Yêu cầu

- Có khả năng đọc và hiểu đúng văn bản quy phạm pháp luật
Quản trị Nhân lực, Quan hệ
- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên;
lao động
- Ưu tiên người có hiểu biết, kinh nghiệm về vị trí việc làm và KPI;

ThS hoặc Luật học, Luật Tư pháp,
- Có khả năng đọc và hiểu đúng văn bản quy phạm pháp luật
đang theo Luật hành chính, Luật kinh - Cẩn thận, có khả năng soạn thảo văn bản
học ThS tế
- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên
Đại học

Báo chí, Truyền thông,
Marketing…

- Kỹ năng viết, phân tích, tổng hợp tốt; Có khả năng làm việc nhóm
- Khả năng ứng dụng CNTT, thiết bị thông minh trong công việc tốt;
- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên; Tuổi đời không quá 35;

- Kỹ năng viết, phân tích, tổng hợp tốt; Có khả năng làm việc nhóm
ThS hoặc
Theo các ngành/chuyên
- Cẩn thận, có khả năng soạn thảo văn bản
đang theo
ngành đào tạo trong trường - Kinh nghiệm: 02 năm trở lên;
học ThS
- Ưu tiên khả năng tốc ký.
ThS hoặc
đang theo Kế toán
- Trung thực, nhiệt tình, năng nổ, chăm chỉ, chịu khó.
học ThS

Nơi làm việc

P. TCHC

P. TCHC

P. TCHC

4

Công tác văn phòng

1

5

Kế toán vật tư

1

6

Công tác quản lý
đào tạo

1

Thạc sỹ

Theo các ngành/chuyên
- Hiểu biết về công tác quản lý đào tạo, công tác tuyển sinh
ngành đào tạo trong trường

7

Hỗ trợ công tác
tuyên huấn

1

Đại học

Mỹ thuật ứng dụng, Mỹ
thuật đa phương tiện, Nghệ - Sử dụng thành thạo một số phần mềm như: Corel Draw, Photoshop… P. CTCT&SV
thuật CN Đồ họa…

8

Công tác đối ngoại
và hợp tác quốc tế

1

Đại học

Tiếng Anh/ Ngoại giao/Du - Có khả năng dịch thuật và giao tiếp tiếng Anh tốt;
lịch
- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên; Ưu tiên Nam

9

Công tác giáo vụ Kế hoạch đào tạo

1

Đại học

Luật, Quản trị kinh doanh

P. TCHC

P. KHTC
P. QLĐT

P. QLKH&ĐN

- Có khả năng lập kế hoạch giảng dạy theo các CTĐT của khoa cho các
hệ đào tạo;
Khoa Luật
- Hiểu biết về các công việc của Khoa để phục vụ các hoạt động đảm
bảo chất lượng;

10 Kế toán khoa

1

11 Cố vấn học tập

1-2

12 Hỗ trợ kỹ thuật

1

13 Quản lý lớp môn

1

14 Quản lý giảng dạy

1

15 Quản trị web

Đại học

Kế toán

Trung thực, nhiệt tình, năng nổ, chăm chỉ, chịu khó, có khả năng đi
công tác địa phương;

- Kinh nghiệm: 03 năm trở lên; Tuổi dưới 35;
ThS
- Kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ và diễn đạt tốt
- Kỹ năng viết, làm việc nhóm, phân tích, tổng hợp tốt
- Khả năng ứng dụng CNTT, thiết bị thông minh trong công việc tốt
Công nghệ thông tin, Máy - Hoàn thành khóa tập huấn về đào tạo TT Elearning
ĐH
tính, Điện tử Viễn thông
- Ưu tiên người có năng lực làm công tác phong trào.
ThS hoặc
Theo các CN hiện đang đào - Kinh nghiệm: 03 năm trở lên; Tuổi dưới 35;
đang học
- Kỹ năng quản lý và kỹ năng viết tốt;
tạo trực tuyến
ThS
- Hoàn thành khóa tập huấn về đào tạo TT Elearning;
- Ưu tiên người làm việc cẩn thận, chu đáo, kiên trì
ThS
CN khối Kinh tế, Xã hội
- Ưu tiên người có năng lực làm công tác phong trào.
Ưu tiên CN khối Kinh tế,
Xã hội

1

ĐH

Báo chí - tuyên truyền

Khoa Luật

E learning

E learning

E learning
E learning

- Kinh nghiệm: 03 năm trở lên; Tuổi dưới 35;
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt;
- Khả năng ứng dụng CNTT, thiết bị thông minh trong công việc tốt;
- Có báo cáo trình bày phẩm chất, năng lực, kỹ năng, nguyện vọng và dự E learning
kiến đóng góp của bản thân cho nhiệm vụ của bộ phận và của đơn vị,
nhà trường.
- Ưu tiên người có năng lực làm công tác phong trào.
TT. ĐT Tiên
tiến

16

Công tác Hành
chính, văn phòng

1

Đại học

Theo các ngành/chuyên
- Hiểu biết về chương trình đào tạo
ngành đào tạo trong trường

17

Công tác Hành
chính, văn phòng

1

Đại học

TT Giáo dục
Theo các ngành/chuyên
- Ưu tiên nhân sự có hiểu biết về công tác văn phòng quản lý trang thiết
Thể chất và
ngành đào tạo trong trường bị, thống kê.
QPAN

18

Kiểm định viên công
nghệ thông tin

1

Đại học

CNTT

- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống CNTT của Trường;
- Có hiểu biết về quy trình sản xuất phần mềm

TT. CNHL

19

Xây dựng Học liệu
điện tử

1-2

Thạc sỹ

CNTT

- Đã qua các lớp đào tạo, tập huấn về xây dựng học liệu điện tử

TT. CNHL

20

Quản trị, khai thác
hệ thống Studio

1-2

- Đã qua các lớp đào tạo, tập huấn về quản trị, vận hành Studio;
- Kinh nghiệm: 02 năm trở lên.

TT. CNHL

21

Quản lý Các Dự án
Công nghệ

1

- Tuổi đời không quá 30; Có kinh nghiệm và có thời gian công tác phù
hợp với vị trí việc làm từ 12 tháng trở lên;

Ban Quản lý
Dự án CN

ThS hoặc
CNTT, Báo chí, Điện ảnh,
đang theo
Quay phim, Đạo diễn
học ThS
ThS

Kỹ thuật

Công tác Văn phòng
22
Đoàn

1

Đại học

Danh sách trên có 22 vị trí ./.

- Tuổi đời không quá 25;
Theo các ngành/chuyên
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong hoạt động Đoàn - Hội và phong trào
Đoàn TN
ngành đào tạo trong trường sinh viên; Người đã giữ các chức danh Đoàn - Hội chủ chốt cấp Liên chi
đoàn trở lên.

