Tuyển dụng vị trí Giảng viên ngành Công nghệ thông tin
1/ Mô tả công việc:
* Số lượng: 5 Người
- Giảng dạy các môn học Ngành công nghệ thông tin và Lập trình máy tính theo phân công.
- Tham hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn
- Tham gia biên soạn chương trình, học liệu
- Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến chuyên môn của khoa
* Nơi làm việc: Trường ĐH Gia Định (GDU)
2/ Yêu cầu:
a. Về trình độ chuyên môn
- Tốt nghiệp, cử nhân, thạc sỹ chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Toán – Tin, Hệ thống thông
tin quản lý
- Có kinh nghiệm thực tế làm các dự án về công nghệ thông tin
- Có kinh nghiệm giảng dạy về công nghệ thông tin
- Có kỹ năng sư phạm, truyền đạt và thuyết trình
- Có khả năng giảng dạy
b. Yêu cầu về kinh nghiệm
- Có kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm thực tế một trong các nhóm công việc sau: Lập trình
ứng dụng; lập trình phát triển ứng dụng web; thiết kế và quản trị hệ thống mạng; Công nghệ
mạng và ảo hóa; Công nghệ phần mềm; Phát triển ứng dụng Mobile; Trí tuệ nhân tạo; Khoa học
dữ liệu. - Có kỹ năng sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy 01 năm...
3/ Quyền lợi được hưởng:
- Lương theo thảo thuận (tùy theo số lượng giờ giảng dạy và trình độ chuyên môn)
- Được hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm Y tế
(BHYT) theo quy định của Nhà nước, các chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy định của
Trường.
- Du lịch nghỉ mát hàng năm
4/ Thông tin nộp hồ sơ
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ qua: hr@giadinh.edu.vn
- Hạn nộp: 27/02/2022

