
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 334/TrCĐN 
 

Hải Dương, ngày 18  tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  
V/v Tuyển giảng viên 

 Trƣờng Cao đẳng nghề Hải Dƣơng thông báo tuyển dụng giảng viên năm 

2021 nhƣ sau: 

1. Chuyên ngành và số người cần tuyển dụng 

- 01 giảng viên tiếng Anh 

- 05 giảng viên ngành Điện tử công nghiệp 

- 05 giảng viên ngành Kỹ thuật điện 

- 03 giảng viên ngành Cơ điện tử 

- 03 giảng viên ngành Tự động hóa 

2. Điều kiện dự tuyển 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành dự tuyển 

3. Hồ sơ dự tuyển 

a) Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng); 

b) Bản sao giấy khai sinh (bản sao công chứng); 

c) Bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm hoặc chứng nhận tốt nghiệp Đại 

học (bản sao công chứng); 

d) Chứng chỉ sƣ phạm giáo dục nghề nghiệp - phô tô công chứng (nếu có); 

e) Giấy khám sức khỏe (không quá 06 tháng). 

          4. Quyền lợi và chế độ đãi ngộ 

- Môi trƣờng làm việc năng động, chuyên nghiệp, gắn kết giữa đào tạo, 

nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, có cơ hội thăng tiến; 

- Đƣợc dự tuyển vào viên chức Nhà nƣớc (Biên chế); 

- Tăng lƣơng và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho ngƣời lao động theo 

quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…). 

- Đƣợc hƣởng thu nhập tăng thêm theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà 

trƣờng, tƣơng xứng với năng lực và kết quả công tác 

- Đƣợc hƣởng mọi quyền lợi theo quy định về chế độ đối với nhà giáo 

giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 



 

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/5/2021 đến ngày 01/8/2021 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức- Hành chính, Trƣờng Cao đẳng 

nghề Hải Dƣơng, Tiền Trung- Ái Quốc- Tp Hải Dƣơng- Tỉnh Hải Dƣơng 

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Lƣơng Xuân Điệp - Phụ trách Phòng TC-

HC; ĐT: 0202 3753697; 0877 44 22 99; Email: caodangnghehd@gmail.com 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Trƣờng 

- Các trƣờng ĐH; 

- Website trƣờng; 

- Lƣu; VT; TC-HC. 

 

 

 

 

 

 

 


