
ĐƠN VỊ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI

VIỆN KỸ THUẬT 

HÓA HỌC

03 giảng viên ngành Kỹ 

thuật Hóa học

+ 01 vị trí tại bộ môn CN 

Vật liệu Silicat

+ 01 vị trí tại bộ môn Công 

nghệ các chất vô cơ

+ 01 vị trí tại bộ môn 

QT&TB hóa học

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 

theo yêu cầu;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu.

- Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học

- Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc 

các chứng chỉ khác có trình độ tƣơng 

đƣơng (nếu học ở nƣớc ngoài mà luận 

văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ 

nói trên).

- Ƣu tiên: 

+ Đào tạo tại nƣớc ngoài 

+  Đã có kinh nghiệm giảng dạy hoặc 

nghiên cứu theo đúng chuyên ngành.

- Làm việc trong môi trƣờng giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

- Đƣợc ƣu tiên giao đề tài cấp Trƣờng 

kinh phí từ 20-80 triệu.

- Đƣợc tham gia  đề tài NCKH các cấp 

trong nƣớc và quốc tế.

- Hƣởng mức lƣơng từ: 10-15 triệu/tháng.

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.

VIỆN TOÁN ỨNG 

DỤNG VÀ TIN HỌC

05 giảng viên ngành Toán, 

Toán-Tin

+ 02 vị trí tại bộ môn Toán 

cơ bản

+ 02 vị trí tại bộ môn Toán 

ứng dụng

+ 01 vị trí tại bộ môn Toán-

Tin

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 

theo yêu cầu;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu.

- Tiến sĩ một trong các chuyên ngành: 

+ Toán ứng dụng, 

+ Toán tin;

+ Thống kê;

+ Công nghệ thông tin

- Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc 

các chứng chỉ khác có trình độ tƣơng 

đƣơng (nếu học ở nƣớc ngoài mà luận 

văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ 

nói trên).

- Ƣu tiên: 

+ Đào tạo tại nƣớc ngoài;  

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên 

quan

+ Có bài báo ISI

- Làm việc trong môi trƣờng giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

- Đƣợc ƣu tiên giao đề tài cấp Trƣờng 

kinh phí từ 20-80 triệu.

- Đƣợc tham gia  đề tài NCKH các cấp 

trong nƣớc và quốc tế.

- Hƣởng mức lƣơng từ: 15-20 triệu/tháng.

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.
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ĐƠN VỊ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI

VIỆN KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ 

NHIỆT-LẠNH

02 giảng viên tại bộ môn Hệ 

thống và Tự động hóa quá 

trình nhiệt

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 

theo yêu cầu;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu.

- Tiến sĩ một trong các chuyên ngành:

+ Kỹ thuật nhiệt;

+ Điều khiển;

+ Tự động hóa

- Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc 

các chứng chỉ khác có trình độ tƣơng 

đƣơng (nếu học ở nƣớc ngoài mà luận 

văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ 

nói trên).

- Làm việc trong môi trƣờng giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

- Đƣợc ƣu tiên giao đề tài cấp Trƣờng 

kinh phí từ 20-80 triệu.

- Đƣợc tham gia  đề tài NCKH các cấp 

trong nƣớc và quốc tế.

- Hƣởng mức lƣơng từ: 12-14 triệu/tháng.

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.

VIỆN KHOA HỌC 

VÀ KỸ THUẬT VẬT 

LIỆU

03 giảng viên ngành khoa 

học và kỹ thuật vật liệu

+ 01 vị trí tại bộ mônVật liệu 

kim loại màu và compozit

+ 01 vị trí tại bộ môn Vật 

liệu học, xử lý nhiệt và bề 

mặt

+ 01 vị trí tại bộ môn Vật 

liệu & Công nghệ đúc

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 

theo yêu cầu;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu.

- Tiến sĩ một trong các chuyên ngành:

+ Khoa học và kỹ thuật vật liệu;

+ Kỹ thuật luyện kim;

+ Vật lý;

+ Luyện kim màu.

- Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc 

các chứng chỉ khác có trình độ tƣơng 

đƣơng (nếu học ở nƣớc ngoài mà luận 

văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ 

nói trên).

- Ƣu tiên: 

+ Có bài báo ISI

+ Có khả năng làm việc nhóm.

- Làm việc trong môi trƣờng giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

- Đƣợc ƣu tiên giao đề tài cấp Trƣờng 

kinh phí từ 20-80 triệu.

- Đƣợc tham gia  đề tài NCKH các cấp 

trong nƣớc và quốc tế.

- Hƣởng mức lƣơng từ: 10-12 triệu/tháng.

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.



ĐƠN VỊ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI

VIỆN CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG

05 giảng viên ngành công 

nghệ thông tin

+ 02 vị trí tại bộ môn Công 

nghệ phần mềm

+ 03 vị trí tại bộ môn Hệ 

thống thông tin

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 

theo yêu cầu;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu.

- Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin;

- Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc 

các chứng chỉ khác có trình độ tƣơng 

đƣơng (nếu học ở nƣớc ngoài mà luận 

văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ 

nói trên).

- Ƣu tiên:

+ Đào tạo tại nƣớc ngoài; 

+ Chuyên ngành kỹ thuật phần mềm;

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 

vực liên quan.

- Làm việc trong môi trƣờng giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

- Đƣợc ƣu tiên giao đề tài cấp Trƣờng 

kinh phí từ 20-80 triệu.

- Đƣợc tham gia  đề tài NCKH các cấp 

trong nƣớc và quốc tế.

- Hƣởng mức lƣơng từ: 20-25 triệu/tháng.

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.

VIỆN CƠ KHÍ

05 giảng viên ngành Cơ khí

+ 01 vị trí tại bộ môn Cơ khí 

chính xác & Quang học

+ 01 vị trí tại bộ môn Cơ ứng 

dụng

+ 01 vị trí tại bộ môn Cơ sở 

thiết kế máy và Robot

+ 01 vị trí tại bộ môn Hình 

họa - VKT

+ 01 vị trí tại bộ môn Cơ 

điện tử

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 

theo yêu cầu;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu.

- Tiến sĩ một trong các ngành:

+ Cơ khí;

+ Cơ điện tử, cơ kỹ thuật;

+ Cơ khí động lực;

+ Cơ khí chính xác.

- Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc 

các chứng chỉ khác có trình độ tƣơng 

đƣơng (nếu học ở nƣớc ngoài mà luận 

văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ 

nói trên).

- Đối với giảng viên giảng dạy môn 

Hình họa-Vẽ kỹ thuật: điểm các môn 

đồ họa kỹ thuật đạt 7 điểm trở lên.

- Đối với giảng viên giảng dạy môn 

Cơ điện tử: đào tạo tại nƣớc ngoài.

- Làm việc trong môi trƣờng giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

- Đƣợc ƣu tiên giao đề tài cấp Trƣờng 

kinh phí từ 20-80 triệu.

- Đƣợc tham gia  đề tài NCKH các cấp 

trong nƣớc và quốc tế.

- Hƣởng mức lƣơng từ: 12-15 triệu/tháng.

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.



ĐƠN VỊ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI

VIỆN NGOẠI NGỮ

09 giảng viên ngành tiếng 

Anh, Ngôn ngữ Anh

+ 03 vị trí tại bộ môn Tiếng 

Anh khối kỹ thuật

+ 02 vị trí tại bộ môn Tiếng 

Anh chuyên nghiệp

+ 02 vị trí tại bộ môn LT 

tiếng & văn minh A.M

+ 02 vị trí tại bộ môn Tiếng 

Anh cơ sở

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 

theo yêu cầu;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu.

- Thạc sĩ và TNĐH loại khá hệ chính 

quy một trong các chuyên ngành:

+ Tiếng Anh;

+ Ngôn ngữ Anh;

+ Tiếng Anh Sƣ phạm;

- Có ngoại ngữ 2: bậc 4;

- Có kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng 3 

năm trở lên;

- Đối với giảng viên giảng dạy môn 

tiếng Anh chuyên nghiệp: Có chứng 

chỉ IELTS 7.0 hoặc tƣơng đƣơng.

- Ƣu tiên:

+ Có bằng Tiến sĩ;

+ Có kinh nghiệm giảng dạy

- Làm việc trong môi trƣờng giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

- Đƣợc ƣu tiên giao đề tài cấp Trƣờng 

kinh phí từ 20-80 triệu.

- Đƣợc tham gia  đề tài NCKH các cấp 

trong nƣớc và quốc tế.

- Hƣởng mức lƣơng từ: 12-15 triệu/tháng.

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.

VIỆN DỆT MAY-DA 

GIẦY VÀ THỜI 

TRANG

01 giảng viên tại bộ môn CN 

May & thời trang

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 

theo yêu cầu;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu.

- Tiến sĩ một trong các chuyên ngành:

+ Công nghệ may;

+ Thời trang

- Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc 

các chứng chỉ khác có trình độ tƣơng 

đƣơng (nếu học ở nƣớc ngoài mà luận 

văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ 

nói trên).

- Làm việc trong môi trƣờng giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

- Đƣợc ƣu tiên giao đề tài cấp Trƣờng 

kinh phí từ 20-80 triệu.

- Đƣợc tham gia  đề tài NCKH các cấp 

trong nƣớc và quốc tế.

- Hƣởng mức lƣơng từ: 11-18 triệu/tháng.

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.



ĐƠN VỊ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI

KHOA LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ

02 giảng viên ngành Kinh tế 

tại bộ môn Những nguyên lý 

cơ bản của CN Mác-Lênin

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 

theo yêu cầu;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu.

- Thạc sĩ  và TNĐH loại giỏi hệ chính 

quy một trong các chuyên ngành sau:

+ Kinh tế;

+ Kinh tế chính trị;

+ Kinh tế phát triển.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng 3 

năm trở lên

- Có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên 

hoặc các chứng chỉ khác có trình độ 

tƣơng đƣơng (nếu học ở nƣớc ngoài 

mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn 

chứng chỉ nói trên).

- Ƣu tiên:

+ Có bằng Tiến sĩ;

+ Có kinh nghiệm giảng dạy

- Làm việc trong môi trƣờng giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

- Đƣợc ƣu tiên giao đề tài cấp Trƣờng 

kinh phí từ 20-80 triệu.

- Đƣợc tham gia  đề tài NCKH các cấp 

trong nƣớc và quốc tế.

- Hƣởng mức lƣơng từ: 10-12 triệu/tháng.

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.

VIỆN ĐIỆN

03 giảng viên ngành Điện

+ 01 vị trí tại bộ môn Tự 

động hóa công nghiệp

+ 01 vị trí tại bộ môn Điều 

khiển tự động

+ 01 vị trí tại bộ môn Kỹ 

thuật đo và THCN

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 

theo yêu cầu;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu.

- Tiến sĩ một trong các chuyên ngành:

+ Kỹ thuật điều khiển;

+ Tự động hóa.

- Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc 

các chứng chỉ khác có trình độ tƣơng 

đƣơng (nếu học ở nƣớc ngoài mà luận 

văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ 

nói trên).

- Làm việc trong môi trƣờng giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

- Đƣợc ƣu tiên giao đề tài cấp Trƣờng 

kinh phí từ 20-80 triệu.

- Đƣợc tham gia  đề tài NCKH các cấp 

trong nƣớc và quốc tế

- Hƣởng mức lƣơng từ: 12-15 triệu/tháng.

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.



ĐƠN VỊ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI

VIỆN CÔNG NGHỆ 

SINH HỌC-CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM

02 giảng viên ngành thực 

phẩm sinh học

+ 01 vị trí tại bộ môn CN 

Thực phẩm

+ 01 vị trí tại bộ môn Vi sinh 

- Hóa sinh - Sinh học phân 

tử

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 

theo yêu cầu;

- Xây dựng và thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu.

- Tiến sĩ một trong các chuyên ngành:

+ Công nghệ sinh học;

+ Công nghệ thực phẩm;

+ Hóa sinh;

+ Sinh học phân tử.

- Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc 

các chứng chỉ khác có trình độ tƣơng 

đƣơng (nếu học ở nƣớc ngoài mà luận 

văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ 

nói trên).

- Đọc, viết và trình bày các công trình 

nghiên cứu bằng tiếng Anh

- Làm việc trong môi trƣờng giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

- Đƣợc ƣu tiên giao đề tài cấp Trƣờng 

kinh phí từ 20-80 triệu.

- Đƣợc tham gia  đề tài NCKH các cấp 

trong nƣớc và quốc tế.

- Hƣởng mức lƣơng từ: 12-14 triệu/tháng.

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.

- Phó phòng: 

+ Xây dựng và quản trị hiệu quả các 

kênh truyền thông đa phƣơng tiên 

chính thức của Trƣờng

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch 

truyền thông theo nhiệm vụ trọng 

tâm của từng năm học;

+ Tƣ vấn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ 

các đơn vị trong Trƣờng xây dựng 

kế hoạch và triển khai hiệu quả các 

hoạt động truyền thông;

+ Đánh giá mức độ tuân thủ các quy 

định về truyền thông của các đơn vị 

trong Trƣờng.

PHÕNG TRUYỀN 

THÔNG VÀ QUẢN 

TRỊ THƢƠNG HIỆU

- 01 Phó phòng truyền 

thông:

- 01 chuyên viên truyền 

thông.

- Phó phòng:

+ Thạc sĩ trở lên một trong các chuyên 

ngành Truyền thông, Báo chí hoặc 

Ngôn ngữ Anh;

+ Khả năng sử dụng tiếng Anh xuất 

sắc;

+ Ƣu tiên: đào tạo tại nƣớc ngoài; 

IELTS 8.0.

- Chuyên viên:

+ Đại học loại Khá trở lên một trong 

các chuyên ngành: Truyền thông; Báo 

chí;

+ Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị 

trí tuyển dụng

+ IELTS từ  7.5

- Phó phòng:

+ Hƣởng mức lƣơng từ: 20-25 

triệu/tháng.

- Chuyên viên:

+ Hƣởng mức lƣơng từ: 10-12 

triệu/tháng.

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.

- Đƣợc cử đi đào tạo nâng cao trình độ 

nếu cần thiết.
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- Chuyên viên: 

+ Chịu trách nhiệm về nội dung 

trang web tiếng Anh của Trƣờng;

+ Chịu trách nhiệm về hệ thống tin 

bài mảng hợp tác quốc tế trên 

website Trƣờng, đặc san Bách khoa 

Hà Nội và các bài PR trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng;

+ Xây dựng và biên tập nội dung 

các ấn phẩm truyền thông tiếng 

Anh;

+ Tham gia đánh giá mức độ tuân 

thủ các quy định về truyền thông 

của các đơn vị trong Trƣờng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu

PHÕNG KHÁM ĐA 

KHOA BÁCH KHOA
01 Bác sĩ đa khoa

- Bác sĩ khám chữa bệnh cho cán bộ 

và sinh viên

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

yêu cầu

- Thạc sĩ trở lên chuyên ngành đa 

khoa;

- Có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên 

hoặc các chứng chỉ khác có trình độ 

tƣơng đƣơng (nếu học ở nƣớc ngoài 

mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn 

chứng chỉ nói trên).

- Có kinh nghiệm chuyên môn và quản 

lý.

- Hƣởng mức lƣơng từ: 12-15 triệu/tháng

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.

- Đƣợc cử đi đào tạo nâng cao trình độ 

nếu cần thiết.

PHÕNG TRUYỀN 

THÔNG VÀ QUẢN 

TRỊ THƢƠNG HIỆU

- 01 Phó phòng truyền 

thông:

- 01 chuyên viên truyền 

thông.

- Phó phòng:

+ Thạc sĩ trở lên một trong các chuyên 

ngành Truyền thông, Báo chí hoặc 

Ngôn ngữ Anh;

+ Khả năng sử dụng tiếng Anh xuất 

sắc;

+ Ƣu tiên: đào tạo tại nƣớc ngoài; 

IELTS 8.0.

- Chuyên viên:

+ Đại học loại Khá trở lên một trong 

các chuyên ngành: Truyền thông; Báo 

chí;

+ Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị 

trí tuyển dụng

+ IELTS từ  7.5

- Phó phòng:

+ Hƣởng mức lƣơng từ: 20-25 

triệu/tháng.

- Chuyên viên:

+ Hƣởng mức lƣơng từ: 10-12 

triệu/tháng.

- Đƣợc hƣởng các chế độ dành cho cán 

bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nƣớc và chính sách đãi ngộ theo quy định 

của Trƣờng.

- Đƣợc cử đi đào tạo nâng cao trình độ 

nếu cần thiết.

Lưu ý : Những ứng viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh theo yêu cầu tuyển dụng và chưa đủ yêu cầu về kinh nghiệm, Trường sẽ tuyển làm việc dưới dạng hợp đồng lao động. 

Khi đã đủ chuẩn theo yêu cầu Trường sẽ xem xét thực hiện tuyển viên chức.




