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SỞ XÂY DỰNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 297/TB-TCXD-TCHC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 5 năm 2019  

THÔNG BÁO 
Tuyển dụng nhân sự năm 2019 

 

Căn cứ tình hình thức tế về nhu cầu lao động, trường Trung cấp Xây dựng 

thông báo về tuyển dụng nhân sự năm 2019 với các vị trí sau: 

1.Vị trí dự tuyển: 

Stt Vị trí  Trình độ chuyên môn 
Số 

lượng 

1 

 

 

Kế toán viên 

Tiêu chuẩn: trình độ Đại học chuyên 

ngành Kế toán, Tài Chính Ngân hàng.  

Yêu cầu: Có kinh nghiệm. 
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2 Quản lý học sinh 

Tiêu chuẩn: trình độ Đại học chuyên 

ngành Luật, Quản lý nhà nước (Cử nhân 

Hành chính) 

Yêu cầu: Có khả năng giao tiếp tốt với học 

sinh  
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3 Thanh tra giáo dục  

Tiêu chuẩn: trình độ Đại học chuyên 

ngành Luật, Quản lý nhà nước (Cử nhân 

Hành chính). 

Yêu cầu: Có kinh nghiệm 
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4 Giáo viên Kiến trúc 

Tiêu chuẩn: trình độ Kiến trúc sư, sử dụng 

thành thạo các phần mềm đồ họa (Revit, 

3DSMax, Autocad, Sketchup) 

Yêu cầu:  Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề 

hoặc chứng chỉ sư phạm bậc 2. 

02 

5 Giáo viên Thiết kế 

Nội thất 

Tiêu chuẩn: trình độ Cử nhân Mỹ thuật 

Công nghiệp, sử dụng thành thạo các phần 

mềm đồ họa (Autocad, PhotoShop, Corel, 

Illustrator) 

Yêu cầu:  Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề 

hoặc chứng chỉ sư phạm bậc 2.  
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6 
Giáo viên Xây dựng 

(dạy lý thuyết) 

Tiêu chuẩn: trình độ Đại học chuyên 

ngành Xây dựng, có khả năng giảng dạy 

được các môn vẽ xây dựng, trắc địa, kỹ 

thuật thi công, tổ chức thi công.  

Yêu cầu: Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề 

hoặc chứng chỉ sư phạm bậc 2. 

02 



 2 

7 
Giáo viên Xây dựng 

(dạy thực hành) 

Tiêu chuẩn: trình độ Đại học chuyên 

ngành Xây dựng, có khả năng giảng dạy 

được các môn thực hành về xây dựng. 

Yêu cầu: Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề 

hoặc chứng chỉ sư phạm bậc 2. 
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2. Điều kiện dự tuyển:  

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

-  Độ tuổi từ đủ 22 tuổi đến dưới 40 tuổi; 

-  Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông; 

- Có chứng chỉ Ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

3. Hồ sơ dự tuyển: 

- Đơn xin việc; 

- Bản khai sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn nơi cư trú; 

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm kết quả học tập toàn khóa; 

- Bản sao chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, Sư phạm dạy nghề và chứng chỉ 

khác;  

- Bản sao những thành tích học tập, làm việc (nếu có); 

- Giấy khám sức khoẻ (có dán ảnh 4x6 được trung tâm y tế huyện, thị xã, 

hoặc thành phố trở lên cấp). Thời điểm khám không quá 06 tháng tính đến ngày 

nộp hồ sơ; 

- Bản sao chứng minh nhân dân, Hộ khẩu. 

4. Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: 

-  Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Trung cấp Xây dựng, 

265 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh (Liên hệ cô Nghĩa: điện thoại 

0283.5533231) 

-  Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày thông báo đến khi tuyển dụng đủ 

số lượng (nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6). 

-  Thông báo tuyển dụng được đăng trên phương tiện thông tin đại chúng, 

đăng tải trên trang thông tin điện tử www.tcxd.edu.vn và niêm yết công khai tại 

trụ sở của Trường./. 

Nơi nhận:                                                                                          

- Ban Giám hiệu;               
- Các P/K; 

- Lưu: VT, TCHC. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

Ths. Nguyễn Tùng Lâm 

  

http://www.tcxd.edu.vn/

