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Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển giảng viên, trợ giảng làm việc tại  

Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội 

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng giảng viên, trợ giảng năm học 2021-2022 của 

các khoa/bộ môn trực thuộc Trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường 

Hà Nội thông báo tuyển dụng như sau: 

1. Vị trí và số lƣợng cần tuyển dụng: 

- Giảng viên, trợ giảng Khoa Công nghệ thông tin: 15 chỉ tiêu; 

- Giảng viên, trợ giảng Bộ môn Ngoại ngữ: 04 chỉ tiêu. 

2. Điều kiện dự tuyển: 

a) Điều kiện chung 

- Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm); 

- Có lý lịch rõ ràng; 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc; 

- Cam kết làm việc dài hạn (ít nhất 05 năm tại nhà trường) nếu trúng tuyển. 

b) Về trình độ, ngành tốt nghiệp dự tuyển 

- Có trình độ thạc sĩ trở lên hoặc trình độ đại học chính quy loại Giỏi, 

Xuất sắc. 

- Đối với Giảng viên, trợ giảng Bộ môn ngoại ngữ: tốt nghiệp ngành/chuyên 

ngành: Ngôn Ngữ Anh; Sư phạm tiếng Anh. 

- Đối với Giảng viên, trợ giảng Khoa công nghệ thông tin: tốt nghiệp 

ngành/chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Hệ thống thông 

tin; Mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin quản lý; An toàn 

thông tin; Toán - Tin hoặc ngành gần. 

c) Ƣu tiên 

- Đối với Giảng viên, trợ giảng Bộ môn ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên tốt 

nghiệp các trường Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Đại học Ngoại thương. 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác; 

- Người có trình độ từ cao xuống thấp; 



- Các ưu tiên khác theo quy định. 

3. Quyền lợi: 

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội phát triển nghề 

nghiệp cao; 

- Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 

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

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/8/2021; 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 204 Nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội; 

- Hồ sơ xin việc gửi vào Email: ptccb@hunre.edu.vn; 

- Số điện thoại liên hệ: 0976.284.868 (Mr. Mạnh); 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch Hội đồng Trường (để b/c); 

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị trực thuộc Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, VP-HĐT, TCHC. DHY. 

KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

(Kèm  theo thông báo số            /TB-TĐHHN ngày     tháng    năm 2021 của  

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

Kính gửi:…………………………………………….. 

Họ và tên: .....................................................Giới tính: .......................................... 

Dân tộc:.........................................................Tôn giáo:........................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:..................................Quê quán: ........................................ 

Số CMTND/CCCD:.....................Ngày cấp................Nơi cấp:.............................. 

Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................ 

Địa chỉ thường trú:.................................................................................................. 

Số điện thoại: ......................................Email:......................................................... 

Vị trí ứng tuyển: ..................................................................................................... 

Văn bằng chuyên môn:  .......................................................................................... 

Ưu tiên:.................................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận 

được tuyển dụng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết 

quả tuyển dụng của tôi sẽ bị hủy bỏ./.  

                  Ngƣời làm đơn 

                 (Ký, ghi rõ họ tên) 
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