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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

 

I. ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG 

Tên đơn vị tuyển dụng: Trường TH-THCS IGC Bến Tre (IGC Bến Tre). 

Địa chỉ: Đường số 5, Khu Ao Sen-Chợ Chùa, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. 

Lĩnh vực hoạt động (nếu có): Trường TH-THCS IGC Bến Tre (IGC Bến Tre) là thành viên 
thuộc Tập đoàn Giáo dục IGC, tự hào là trường chuẩn quốc tế Cambridge đầu tiên tại Bến Tre, 

cung cấp dịch vụ giáo dục liên cấp từ lớp 1 đến lớp 9. Với tầm nhìn của một trường học hội nhập 
giáo dục quốc tế, dẫn dầu về chất lượng đào tạo tại khu vực Tây Nam Bộ, nhà trường mang đến 
cho học sinh cơ hội tiếp cận chương trình học song ngữ chuẩn quốc tế ngay tại địa phương, giúp 

con có nền tảng tốt ngay từ bậc Tiểu học. 

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

* Số lượng cần tuyển:  04 giáo viên 

* Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiểu học trở lên, nắm vững 
chuyên môn, tâm huyết với công tác giáo dục. 

* Thu nhập và quyền lợi: 

- Mức lương (thu nhập) thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên. 

- Đặc biệt: Trường có chính sách hỗ trợ nhà ở cho CBGVNV ở xa (các huyện, ngoài tỉnh Bến 

Tre). 

- Làm việc trong môi trường Yêu thương - Tôn trọng - Trách nhiệm. 

- Ký hợp đồng lao động dài hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.  

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật quy định, được Trường mua bảo hiểm tai nạn 
24/24. 

- Được chăm sóc và khám sức khỏe hằng năm, trang bị công cụ dụng cụ làm việc chuyên 
nghiệp, cấp lễ phục/đồng phục.  

- Chế độ ngày nghỉ phép: Bên cạnh các ngày nghỉ Lễ/Tết… theo Luật, ngoài 12 ngày nghỉ 

phép hưởng nguyên lương, CBGVNV còn được nghỉ thêm 3 ngày phép hưởng nguyên lương 
theo chính sách riêng của trường…, nghỉ phép hè theo qui định dành cho Giáo viên. 

- Lương tháng 13, thưởng cuối niên độ theo kết quả năng lực của CBGVNV và mức thưởng 
lên đến 2 tháng lương.  

- Hằng năm: được xét điều chỉnh lương dựa trên năng lực làm việc, có những điều chỉnh tăng 

lương đột xuất dựa vào hiệu quả công việc và khối lượng công việc mà CBGVNV đảm nhiệm. 

- Chính sách phúc lợi theo định mức của Trường: thưởng Gương mặt tiêu biểu Quý, thưởng 

thâm niên, Quà: 8/3, 20/11, sinh nhật, trung thu, Tết cổ truyền, ngày thành lập trường, và các 
định mức phúc lợi tang gia, hiếu hỉ, thăm hỏi khi ốm đau, thai sản, cho mỗi CBGVNV. 

- Tham quan/du lịch dã ngoại, tiệc cuối năm… của trường cũng như các hoạt động định kỳ 

trong niên độ,… 

- Ưu đãi học phí cho con CBGVNV lên đến 100%.  

- Và những chính sách phúc lợi đặc biệt, hấp dẫn khác theo từng thời kỳ.  

- Được đề cử và tham dự các khóa đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ 
năng… 

- Cơ hội thăng tiến: được đánh giá năng lực để thăng tiến lên những vị trí cao hơn. 
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- Đặc biệt chú trọng đến sức khỏe CBGVNV, nhà trường có chính sách hỗ trợ ăn trưa tại 
trường. 

* Hồ sơ ứng tuyển:  

- Sơ yếu lý lịch/ CV có xác nhận của địa phương.  

- Bản photo công chứng: Hộ khẩu, CMND, Giấy khám sức khỏe theo quy định. 

- Bản photo công chứng: Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan. 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN 

* Nơi liên hệ, đăng ký: Trung tâm Dịch vụ việc làm - Trường Đại học Trà Vinh  

Địa chỉ: Phòng A11.111, số 126, Nguyễn Thiện Thành, K.4, P.5, Tp. Trà Vinh 

Điện thoại: 02943 603688 hoặc 02943 855246 (+247) 

* Hình thức đăng ký: Nộp CV bằng file pdf mô tả chi tiết thông tin cá nhân và quá trình từng 

công tác, gửi về email: tuvanvieclam@tvu.edu.vn 

Tiêu đề email ghi rõ: “Họ tên” – “Vị trí ứng tuyển” – “Công ty/Đơn vị ứng tuyển”. 

* Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 30/11/2022 
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