
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

     Giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ   

Năm học 2022-2023 

 

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu 

Ngành nghề: 

1. Công nghệ thông tin 

2. Xây dựng 

3. Kế toán  
4. Quản trị kinh doanh 

5. Tài chính ngân hàng  

6. Ngôn ngữ Anh 

7. Luật kinh tế 

 

Hình thức 

làm việc: 
Theo hợp đồng 

Địa điểm làm 

việc: 
Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 

Mô tả công 

việc: 

- Giảng dạy/nghiên cứu các môn thuộc chương trình đào tạo bậc đại 

học, thạc sĩ của ngành 

- Tham gia và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; 

- Tham gia việc biên soạn, hiệu chỉnh, cập nhật các bài giảng của 

ngành; 

Số lượng cần 

tuyển: 
10 giảng viên/ ngành 

Quyền lợi 

được hưởng: 

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, hợp tác và ổn định lâu 

dài 

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định 

- Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của 

Nhà trường và có nhiều cơ hội tăng thu nhập từ các hoạt động giảng 

dạy, nghiên cứu. 

Số năm kinh 

nghiệm: 
2 năm trở lên   

Yêu cầu - Trình độ Thạc sĩ trở lên. Tốt nghiệp đúng ngành hoặc ở các ngành 



bằng cấp: gần với yêu cầu của vị trí ứng tuyển. 

- Có chứng chỉ lý luận giảng dạy đại học hoặc tương đương. 

- Có chứng chỉ tiếng Anh B1 hoặc tương đương, TOEIC 600, 

TOEFL 500, IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương 

đương 

Yêu cầu giới 

tính: 
Nam/nữ 

Yêu cầu độ 

tuổi: 
27 tuổi trở lên 

Yêu cầu 

khác: 

- Có khả năng nghiên cứu khoa học. 

- Có tinh thần làm việc tự giác, tích cực, yêu nghề và có ý định gắn 

bó lâu dài với nhà trường. 

- Có tinh thần làm việc tập thể, tuân thủ các quy định của đơn vị và 

của trường. 

- Có kinh nghiệm giảng dạy, làm việc ở các cơ sở giáo dục trong và 

ngoài nước. 

Hồ sơ bao 

gồm: 

Đơn xin việc; giấy khám sức khỏe; Xác nhận hạnh kiểm; Sơ yếu lý 

lịch/Lý lịch khoa học có xác nhận của chính quyền địa phương; Bản 

sao Hộ khẩu, CMND, văn bằng kèm theo, 2 tấm hình 3x4. Trường 

hợp có văn bằng do cở sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công 

chứng dịch thuật sang Tiếng Việt. Hồ sơ dự tuyển ghi rõ vị trí ứng 

tuyển vào bì thư 

Hạn nộp hồ 

sơ: 
30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng 

Hình thức 

nộp hồ sơ: 

Nộp trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc qua email 

Ứng viên gửi thông tin ứng tuyển vào đường link sau: 

https://bit.ly/2GI3xT5 

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Người liên hệ: Cô Nguyễn Thị Lệ Thu 

Địa chỉ liên hệ: 
Số 938 Quốc lộ 1, phường Khánh Hậu, Tp. Tân An, tỉnh Long 

An 

Email liên hệ: nhansu.dhla@daihoclongan.edu.vn 

Điện thoại liên hệ: 02723.512826 (108) 



THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG 

Tên công ty: Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 

Sơ lược về 

công ty: 

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An được thành lập 

theo quyết định 542/QĐ-TTg ngày 04/5/2007 của Thủ Tướng Chính 

phủ, m  trường DLA, tên giao dịch tiếng Anh  Long An University 

of Economics and Industry . Văn ph ng và trụ sở chính tại Long An 

 số 938, Quốc lộ 1, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh 

Long An ; Văn ph ng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh  số 13, đường số 

8, Lý Phục Man, phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM  

Địa chỉ: 
Số 938 Quốc lộ 1, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long 

An 

Website: www.daihoclongan.edu.vn 

 

 

 


