
 
 

 

 
 

VỊ TRÍ TRỢ GIẢNG TẠI ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ VUS 
 
 

 

 
GIỚI THIỆU CÔNG TY VÀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

 
Với chất lượng giảng dạy và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế được công nhận bởi tổ chức NEAS 

cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại trên khắp cả nước, VUS mang đến 

những khóa học dành riêng cho từng độ tuổi và trình độ, giúp học viên có nền tảng Anh ngữ 

vững chắc, tăng khả năng giao tiếp, và đạt kết quả cao trong các kỳ thi Anh ngữ quốc tế. 

Ngoài ra, VUS còn mang lại nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ năng động và đam mê 

Tiếng Anh. 

 

VUS hiện quy tụ một lực lượng giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề lớn 

nhất Việt Nam với hơn 1.000 giáo viên Việt Nam, nước ngoài và hơn 1,000 Trợ giảng. VUS 

áp dụng quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp và nghiêm ngặt. 100% giáo viên VUS có bằng 

cấp giảng dạy Anh ngữ đạt chuẩn. Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh, VUS mong muốn 

được hợp tác với các bạn sinh viên cho vị trí sau: 

• Trợ giảng lớp thiếu nhi và thiếu niên – từ 4 đến 13 tuổi 
 
 
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 

• Tp. Hồ Chí Minh 

• Thủ Dầu Một 

• Dĩ An 

• Vũng Tàu 

• Biên Hòa 

• Long Thành 

• Long Khánh 

• Đà Nẵng 
 

• Buôn Ma Thuột 

• Cần Thơ 

• Tây Ninh  

• Vĩnh Long 

 

 

 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 

• Là cộng sự đắc lực của giáo viên trong tổ chức hoạt động giảng dạy và quản lý lớp 

• Chăm sóc và bảo đảm an toàn cho học viên 

• Đồng hành cùng các em nhỏ trong việc học tập (ôn bài, kèm cặp...) 

• Là cầu nối thông tin hữu hiệu giữa nhà trường và phụ huynh 
 

 

 
YÊU CẦU ỨNG VIÊN 
 

 
• Các bạn sinh viên có tiếng Anh tốt 

• Có lòng yêu trẻ, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc 

• Có thể làm việc với lịch cố định thứ bảy-chủ nhật (sáng/chiều) và 2 buổi chiều tối 

trong tuần (5-9pm)  

 

 

https://neas.org.au/quality-centres/quality-centres-country-vietnam/
https://vus.edu.vn/


 
 

 

 
 

 

 
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 
 

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế 
• Thường xuyên được đào tạo nâng cao nghiệp vụ 
• Mức lương cạnh tranh  
• Xét tăng lương định kỳ 
• Vinh danh và trao giải đến những cá nhân có thành tích xuất sắc 
• Phát triển kỹ năng mềm hữu ích cho nghề nghiệp tương lai 
• Cơ hội thăng tiến, phát triển trong lĩnh vực giáo dục 

 
 

  
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN 

 

➔ Ứng viên nộp đơn: 

- Trực tuyến tại website https://teachenglish.vus.edu.vn/ hoặc  

- Gửi tới hòm thư hrta@vus-etsc.edu.vn  

Hồ sơ gồm:  

• CV và cover letter bằng tiếng Anh 
• Bảng điểm Học kỳ gần nhất 
• Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) 

➔ Ứng viên vui lòng inbox fanpage nếu cần hỗ trợ: 

https://www.facebook.com/TeachEnglish.VUS/ 

 

Tham khảo địa chỉ các cơ sở trên toàn hệ thống tại đây: https://vus.edu.vn/co-so-vus/  

https://teachenglish.vus.edu.vn/
mailto:hrta@vus-etsc.edu.vn
https://www.facebook.com/TeachEnglish.VUS/
https://vus.edu.vn/co-so-vus/

