
  

TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2017 

03 Giảng viên Full-time 

Địa điểm: Hà Nội 

 

GEN A EDUCATION là tổ chức giáo dục hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục tài chính. 

Mục tiêu của chúng tôi là giúp học sinh và sinh viên chuẩn bị hành trang am hiểu tài chính cho 

những trách nhiệm, cơ hội và thách thức của tuổi trưởng thành. Hiện nay Gen A Education là 

đối tác chiến lược tại Việt Nam của chương trình giáo dục tài chính có bản quyền quốc tế 

MoneyTree dành cho học sinh 6 – 17 tuổi.  

Vui lòng truy cập www.gena.vn hoặc www.moneytree.vn hoặc www.moneytree.asia để tìm hiểu 

thêm.  

Chúng tôi nỗ lực để trở thành hệ thống giáo dục tài chính cho trẻ em lớn và uy tín nhất tại Việt 

Nam, đóng góp tích cực vào việc đào tạo nên một thế hệ trẻ tương lai có kiến thức và kỹ năng 

quản lý tài chính cá nhân tốt, tạo tiền đề cho sự phát triển bản thân của các em và góp phần hình 

thành một nền tảng xã hội cấp tiến, thịnh vượng và bền vững. Chúng tôi đang tìm kiếm những 

nhân tài có chung niềm đam mê để gia nhập sứ mệnh của chúng tôi.  

 

Miêu tả công việc: 

1. Giảng dạy chương trình giáo dục tài chính MoneyTree tại các học viện MoneyTree Academy 

và các cơ sở giáo dục tại Hà Nội áp dụng chương trình MoneyTree. 

2. Thực hiện các chương trình hội thảo ngắn hạn. 

3. Đảm bảo công tác hậu cần cho các buổi học và hội thảo. 

4. Cung cấp ý kiến phản hồi của học sinh và cha mẹ để không ngừng nâng cao nội dung và chất 

lượng giảng dạy. 

 

Yêu cầu: 

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính/ Ngân hàng/ Marketing/ Thương Mại 

Ưu tiên cử nhân tốt nghiệp loại loại giỏi Học viện Tài chính chuyên ngành Đầu tư Tài chính và 

Ngân hàng - Bảo hiểm.  

2. Kinh nghiệm trong đào tạo và yêu trẻ em! Có khả năng giao tiếp với trẻ em một cách vui 

nhộn và lôi cuốn.  

3. Kỹ năng dạy học và tổ chức các hoạt động trong lớp học một cách hứng thú 

http://www.gena.vn/
http://www.moneytree.vn/
http://www.moneytree.asia/


  

4. Hoạt ngôn, tinh thần hợp tác thân thiện và thích nghi hoàn cảnh. Có khả năng trao đổi và làm 

việc với học sinh ở các độ tuổi và mức nhận thức khác nhau.  

5. Niềm đam mê tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của trẻ em. 

6. Linh hoạt về thời gian làm việc, theo lịch học trong tuần của các trường hoặc cơ sở giáo dục 

có áp dụng chương trình MoneyTree 

7. Thông thạo nói và viết tiếng Anh sẽ là một lợi thế: tối thiểu 6.5 IELTS và 90 TOEFL 

8. Sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi MoneyTree Asia Pacific trước khi trở thành Giảng viên 

MoneyTree. 

 

Quyền lợi: 

1. Mức lương/thù lao cạnh tranh. Chi tiết sẽ được thảo luận tại buổi phỏng vấn.  

2. Được đào tạo trong môi trường năng động, thân thiện và ưu việt 

3. Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ rang 

4. Hưởng các chế độ theo đúng luật Lao động Việt Nam. Chế độ nghỉ mát, dã ngoại quà 

tặng ngày lễ, quà tặng sự kiện cá nhân và rất nhiều chính sách phúc lợi khác; thưởng 

theo tháng, quý, năm, đánh giá hoàn thành xuất sắc công việc. 

5. Các chế độ khác: Hỗ trợ ăn trưa, phụ cấp công việc, v.v. 

 

Hồ sơ tuyển dụng: 

- CV, đơn xin việc, thư giới thiệu (nếu có) 

- Bản sao bằng cấp, bảng điểm  

Email: admin@moneytree.vn hoặc nguyetpham@moneytree.vn  

Hotline: +4 63291166 hoặc 0934 371 288/0932 101 118 

Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2017 

 

  

mailto:admin@moneytree.vn
mailto:nguyetpham@moneytree.vn

