BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHU CẦU TUYỂN DỤNG NĂM 2016 (ĐỢT 2)
STT

Đơn vị

1

Bộ môn Công nghệ Hóa học

2

Bộ môn Công nghệ sinh học

Số
Vị trí tuyển dụng
lượng

1

1

1

3

Kỹ sư

Giảng viên

Bộ môn Lý luận chính trị

1

1
4

Chuyên viên

Giảng viên

Giảng viên

Nơi làm việc

Bộ môn Công nghệ Hoá

Bộ môn Công nghệ sinh học

Kỹ sư

- Trình độ Đại học trở lên tất cả các ngành có liên quan.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Công nghệ sinh
học/ Nông học/ Thực phẩm/ Công nghệ hóa học/ Thủy sản/ Bác sĩ
Thú y;
- Phong cách làm việc khoa học, sư phạm và gương mẫu.
- Có kỹ năng soạn thảo VB, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng truyền
đạt, kỹ năng nhận định, phân tích và các kỹ năng mềm khác

Tổng chỉ tiêu

01 Chuyên viên

01 Kỹ sư

- Trình độ Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Triết học và Kinh tế chính
trị học (bằng đại học chính quy loại Khá trở lên)
- Các ứng viên đều phải có chứng chỉ bồi dưỡng các môn học đào
Tổ bộ môn Những nguyên lý của tạo theo chương trình tích hợp của Bộ Giáo dục và đào tạo như:
CN Mác - Lênin
Chứng chỉ các nguyên lý Chủ nghĩa Mác Lê-nin.

-Trình độ Thạc sỹ trở lên chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN, Lịch
sử Việt Nam (bằng đại học chính quy loại Khá trở lên).
- Các ứng viên đều phải có chứng chỉ bồi dưỡng các môn học đào
Tổ bộ môn Đường lối cách mạng
tạo theo chương trình tích hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Như
của Đảng CSVN
chứng chỉ:Đường lối CM của Đảng CSVN.

Bộ môn Vi sinh thực phẩm

Khoa Công nghệ thực phẩm
1

Yêu cầu về năng lực

BM. kỹ thuật thực phẩm

- Trình độ chuyên môn: tối thiểu tốt nghiệp đại học ngành CNTP
loại Khá trở lên, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
- Ưu tiên nam

02 Giảng viên

02 Chỉ tiêu: 01
- Trình độ chuyên môn: Tối thiểu là tốt nghiệp đại học chuyên ngành GV, 01 Kỹ sư
cơ điện. 7.0/10
- Có khả năng đọc và dịch tài liệu

STT

Đơn vị

Số
Vị trí tuyển dụng
lượng

1

5

Yêu cầu về năng lực

Bộ môn Công thôn

- Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành cơ khí nông lâm
trở lên.
- Tin học trình độ B.
- Nam, sức khỏe tốt, tuổi không quá 35 tuổi.

1

Giảng viên

Bộ môn Công nghệ ô tô

1

Giảng viên

BM Kỹ thuật cơ sở

Khoa
Cơ khí
Công nghệ

1

6

Giảng viên

Nơi làm việc

Khoa
Khoa học

Kỹ thuật viên

Tổ gia công cơ khí

- ThS ngành Giáo dục thể chất hoặc Huấn luyện viên thể thao (Bằng
đại học chính quy loại Khá trở lên).
- Ưu tiên Nam.

Giảng viên

Bộ môn Giáo dục thể chất

1

Giảng viên

Bộ môn Vật lý

1

Nhân viên kỹ thuật

1

Giảng viên

Bộ môn Sinh học

Bộ môn Hóa học
1

7

Khoa
Kinh tế

1

- ThS chuyên ngành Công nghệ Ô tô loại Khá (bằng đại học loại Khá
trở lên)
- Tin học trình độ B.
04 Chỉ tiêu: 03
- Nam, sức khỏe tốt, tuổi không quá 35 tuổi.
GV;
- ThS Cơ học, Cơ học ứng dụng loại khá trở lên (bằng đại học loại
01 KTV
Khá trở lên)
- Tin học trình độ B
- Nam, tuổi không quá 40 tuổi
- Công nhân kỹ thuật cơ khí hoặc trung cấp các ngành: Cơ khí, máy
tính, điều khiển tự động
- Có chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo sử dụng máy CNC
- Nam, độ tuổi không quá 35 tuổi

1

- ThS ngành Vật lý (Bằng Đại học chính quy loại Khá trở lên).
- Bằng trung cấp ngành Dược hoặc các ngành Sinh học trở lên.

05 Chỉ tiêu: 03
GV;
01 KS; 01 KTV

- ThS chuyên ngành Hóa lý (tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa lý
loại Khá trở lên).

Kỹ sư

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành Hóa lý hoặc Sư
phạm hóa.

Giảng viên

- Tốt nghiệp ThS trở lên ngành quản trị kinh doanh (bằng đại học
loại Khá trở lên)
- Ưu tiên ứng viên học nước ngoài.

Bộ môn Quản trị kinh doanh

Tổng chỉ tiêu

01 Giảng viên

STT

Đơn vị

Số
Vị trí tuyển dụng
lượng
1

8

9

10

Khoa CNTY

Khoa Lâm nghiệp

Yêu cầu về năng lực

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Chăn nuôi hoặc Thú y (học lực
03 Chỉ tiêu: 02
loại Khá trở lên)
Giảng viên; 01
Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa - Có phương pháp sư phạm tốt; có năng lực tham gia hoạt động khoa
Kỹ sư
học, công nghệ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt

Giảng viên

1

Giảng viên

1

Giảng viên

Bộ môn Lâm sinh

2

Giảng viên

Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật
hoa viên

- Trình độ ThS, Đại học (loại Khá trở lên) chuyên ngành cảnh quan,
môi trường; kiến trúc sư.

1

Kỹ thuật viên

BM Khoa học MT

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ trung cấp chuyên nghiệp.
- Có năng lực trong kiểm soát hóa chất và an toàn hóa chất, vi sinh.

Bộ môn Dinh dưỡng

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, ngành Chăn nuôi.
- Tốt nghiệp ThS ngành Lâm nghiệp, Môi trường (bằng tốt nghiệp
đại học loại khá)

Khoa Môi trường Tài nguyên

Khoa Thủy sản

1

1

Giảng viên

- Trình độ ThS/TS (bằng đại học loại Khá trở lên) chuyên ngành
Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng thuỷ nuôi trồng thủy sản.
sản
- Có đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Ưu tiên nam.

Giảng viên

Bộ môn Sinh học và Quản lý
nguồn lợi thuỷ sản

- Trình độ ThS/TS (bằng đại học loại Khá trở lên ) chuyên ngành
công nghệ sinh học, sinh học phân tử.
- Có kiến thức về nuôi trồng thủy sản.
- Có đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Bộ môn Quản lý và phát triển
nghề cá

- Trình độ ThS/TS (bằng đại học loại Khá trở lên) chuyên ngành
kinh tế, quản lý công nghiệp, ưu tiên ứng viên có kiến thức về nuôi
trồng thủy sản.
- Có đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Giảng viên

Tổng chỉ tiêu

- Có trình độ từ đại học (chuyên ngành Thú y) trở lên.
Bộ môn Khoa học sinh học thú y - Năng động, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu thích công
việc trong phòng thí nghiệm

1

1

11

Kỹ sư

Nơi làm việc

01 Giảng viên

03 Chỉ tiêu: 02
GV;
01 KTV

03 Giảng viên

STT

Đơn vị

Số
Vị trí tuyển dụng
lượng

1

12

Khoa Nông học

1

1

1
13

14

Giảng viên

Giảng viên

Giảng viên

Chuyên viên

Nơi làm việc

Yêu cầu về năng lực

Bộ môn Thuỷ nông

- Tốt nghiệp đại học các ngành nông học, Khoa học cây trồng, Trồng
trọt, Thủy lợi từ loại Khá trở lên. (Ưu tiên những ứng viên có bằng
thạc sĩ, tiến sĩ).
- Tuổi dưới 28 đối với người có bằng ĐH, dưới 35t đối với ThS,
dưới 45t đối với TS.
- Ưu tiên các ứng viên có trình độ tiếng anh tốt (IELTS > 6 hoặc
TOEFT tương đương)
- Có năng lực sư phạm, yêu thích nghiên cứu giảng dạy.

Bộ môn Bảo vệ thực vật

- Tốt nghiệp đại học các ngành nông học, Khoa học cây trồng, Trồng
trọt, Bảo vệ thực vật từ loại Khá trở lên. (Ưu tiên những ứng viên có
bằng thạc sĩ, tiến sĩ).
- Độ tuổi: dưới 28t đối với người có bằng ĐH, dưới 35t đối với ThS, 03 Giảng viên
dưới 45t đối với TS.
- Ưu tiên các ứng viên có trình độ tiếng anh tốt (IELTS > 6 hoặc
TOEFT tương đương)
- Có năng lực sư phạm, yêu thích nghiên cứu giảng dạy.

- Tốt nghiệp đại học các ngành nông học, Khoa học cây trồng, Trồng
trọt từ loại Khá trở lên. (Ưu tiên những ứng viên có bằng thạc sĩ, tiến
sĩ).
Bộ môn
- Độ tuổi: dưới 28t đối với người có bằng ĐH, dưới 35t đối với ThS,
Cây lương thực - Rau - Hoa - Quả dưới 45t đối với TS.
- Ưu tiên các ứng viên có trình độ tiếng anh tốt (IELTS > 6 hoặc
TOEFT tương đương)
- Có năng lực sư phạm, yêu thích nghiên cứu giảng dạy.

Tổ Kế hoạch - Thống kê

Phòng Đào tạo

Phòng Hợp tác Quốc tế

Tổng chỉ tiêu

1

Nhân viên

Xưởng in

1

Chuyên viên

Phòng Hợp tác Quốc tế

- Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị, Quản lý giáo
dục, Công nghệ thông tin và các chuyên ngành khác phù hợp.
- Tiếng Anh trình độ C hoặc tương đương.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý, phần mềm tin học.
- Kỹ năng quản lý và hội nhập tốt.

02 Chuyên viên

-Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ in.
- Có kiến thức vận hành máy Photocopy
- Tốt nghiệp Đại học
- Nhiệt tình trong công việc, sức khỏe tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm học tập, làm việc tại nước ngoài

01 Chuyên viên

STT

15

16

17

Đơn vị

Số
Vị trí tuyển dụng
lượng

Nơi làm việc

1

Chuyên viên

Tổ văn phòng

3

Nhân viên bảo vệ

Đội bảo vệ

1

Chuyên viên

Phòng Thanh tra

1

Chuyên viên

Phòng Thanh tra

1

Chuyên viên

Phòng Thanh tra

Phòng Quản trị Vật tư

Phòng Thanh tra Giáo dục

Trung tâm Đào tạo Quốc tế

18

Trung tâm Khảo thí & Đảm
bảo chất lượng

19

Trung tâm Ươm tạo Doanh
nghiệp Công nghệ

1

Chuyên viên

2

Chuyên viên

1

Chuyên viên

1

Kế toán viên

06.031

Yêu cầu về năng lực
- Đại học chuyên ngành cơ khí kỹ thuật.
- Nam.
- Tốt nghiệp THCS hoặc bộ đội phục viên.
- Sức khỏe tốt.
- Nam.
- Tốt nghiệp ĐH hệ chính quy chuyên ngành Luật (loại khá trở lên)
- Giao tiếp tốt, chịu áp lực cao trong công việc.
- Tốt nghiệp ĐH hệ chính quy chuyên ngành Luật (loại khá trở lên)
- Giao tiếp tốt, chịu áp lực cao trong công việc.

Tổng chỉ tiêu

04 Chỉ tiêu: 01
Chuyên viên; 03
Bảo vệ

03 Chuyên viên

- Tốt nghiệp ĐH hệ chính quy chuyên ngành Luật (loại khá trở lên)
- Giao tiếp tốt, chịu áp lực cao trong công việc.
- ThS tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế hoặc Quản trị kinh doanh.
- Trình độ IELTS 5.0 trở lên; có khả năng giao tiếp tiếng anh lưu loát;
- Trình độ tin học C, sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần
mềm hỗ trợ khác.
- Ưu tiên Nam

- Tốt nghiệp ĐH chính quy trở lên, chuyên ngành Đo lường và đánh
giá trong giáo dục/ Quản lý giáo dục hoặc các chuyên ngành có liên
quan.
- Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng sử dụng các công cụ
phân tích số liệu, khảo sát đánh giá như LimSurvey,
SPSS/QUEST/Stata/Eview...
- Có khả năng viết báo cáo đánh giá xã hội và có hiểu biết về đảm
Đảm bảo chất lượng
bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục là một lợi
thế.
- Anh văn tương đương B1 trở lên theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (Ưu
tiên ứng viên có trình đồ TOEFL 500 trở lên hoặc tương đương).
- Trung thực, có trách nhiệm, nhiệt tình, yêu nghề.
- Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, tổ chức công việc, kỹ năng
làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp - Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên các ngành, ưu tiên nam.
Công nghệ
- Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán.
- Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

01 Chuyên viên

02 Chuyên viên

02 Chỉ tiêu: 01
CV; 01 Kế toàn
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