
Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

2 Trợ giảng Khoa KHSH - Phối hợp với giảng viên phụ trách môn 

học: hỗ trợ cung cấp các hóa chất/thiết bị 

cần thiết phục vụ môn học;

- Tham gia giảng dạy học phần thực hành.

- Quarn lý chung các phòng thực hành về 

hóa chất, dụng cụ, thiết bị phòng thực hành;

- Đề xuất sửa chữa, mua mới thiết bị, dụng 

cụ, hóa chất khi có nhu cầu; Tham gia giảng 

dạy học phần thực hành;

- Công tác Đoàn - Hội 

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành 

Công nghệ sinh học;

- Tiếng Anh trình độ B1 hoặc tương đương; Tin B;

- Năng động, sáng tạo, chịu khó, ham học hỏi.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Phong các làm việc khoa học, sư phạm và gương 

mẫu.

- Ưu tiên độ tuổi từ 22 đến 25 tuổi.

1 Giảng viên Bộ môn Sinh học Ứng 

dụng

- Giảng dạy và nghiên cứu lĩnh vực biệt hóa 

tế bào, sức khỏe cộng đồng, Sinh học phát 

triển và Phỏng sinh học.

- Giảng dạy sau đại học;

- Hướng dẫn sinh viên/ học viên/ nghiên 

cứu sinh thực hiện khóa luận tốt nghiệp và 

nghiên cứu khoa học;

- Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công 

nghệ.

- Phát triển sản phẩm sinh học.

- Phục vụ cộng đồng. 

- Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ thuộc ngành Sinh học, 

Công nghệ Sinh học hoặc Y sinh.

- Yêu cầu có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh 

sau một năm tập sự. 

- Tin học văn phòng.

- Đam mê nghiên cứu, có năng lực hoạt động khoa 

học, công nghệ; kỹ năng giao tiếp tốt.

- Phong cách làm việc khoa học, sư phạm và gương 

mẫu.

- Ưu tiên độ tuổi từ 28 đến 35 tuổi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TP.HỒ CHÍ MINH

1.KHOA KHOA HỌC SINH HỌC (02 Giảng viên; 02 trợ giảng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH TUYỂN DỤNG

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Giảng viên Bộ môn Vi sinh Ứng 

dụng

- Giảng dạy và nghiên cứu lĩnh vực vi sinh, 

tế bào thực vật;

- Giảng dạy sau đại học;

- Hướng dẫn sinh viên/ học viên/ nghiên 

cứu sinh thực hiện khóa luận tốt nghiệp và 

nghiên cứu khoa học;

- Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công 

nghệ.

- Phát triển sản phẩm sinh học.

- Phục vụ cộng đồng. 

- Trình độ Thạc sĩ/Tiến sĩ thuộc ngành Công nghệ 

Sinh học, Vi sinh hoặc hóa dược;

- Yêu cầu có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh 

sau một năm tập sự. 

- Tin học văn phòng.

- Đam mê nghiên cứu, có năng lực hoạt động khoa 

học, công nghệ; kỹ năng giao tiếp tốt.

- Phong cách làm việc khoa học, sư phạm và gương 

mẫu.

- Ưu tiên độ tuổi từ 28 đến 35 tuổi

2 Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị

Giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và

nghiên cứu khoa học. Thực hiện các hoạt

động khác của Bộ môn như: làm công tác tư

tưởng chính trị cho sinh viên; triển khai

thực hiện kịp thời chủ trương và đường lối

của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà

nước.

1. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên. Chuyên

ngành đào tạo: Văn bằng đại học phải là cử nhân

chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh loại Khá trở

lên, văn bằng thạc sĩ chuyên ngành Tư tưởng Hồ

Chí Minh hoặc chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng

sản Việt Nam (Ưu tiên chuyên ngành Tư tưởng Hồ

Chí Minh).

2. Trình độ Tin học: Tin học cơ bản;

Trình độ ngoại ngữ: Anh văn trình độ B1 hoặc

tương đương.

3. Các kỹ năng cần thiết: Có kỹ năng nghiệp vụ sư

phạm.

2. BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (02 Giảng viên)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Giảng viên Công nghệ phầm mềm

- Giảng dạy một trong các môn:

1) Lập trình nâng cao

2) Nhập môn công nghệ phần mềm;

3) Thiết kế hướng đối tượng

4) Chuyên đề web

5) Chuyên đề mã nguồn mở

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  ngành Công nghệ 

thông tin (xếp loại đại học loại Khá trở lên).

- Tiếng Anh: B1; đọc, viết thành thạo

- Có khả năng sư phạm;

- Có kiến thức sâu về Ngôn ngữ lập trình Java, thiết 

kế giao diện dùng Swing (kinh nghiệm giảng dạy 

môn lập trình nâng cao là một lợi thế)

- Các quy trình và hoạt động trong phát triển phần 

mềm.

- Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

- Các kỹ thuật phát triển Web trên nền tảng Java 

mã nguồn mở.

1 Trợ giảng Công nghệ phầm mềm

- Hướng dẫn thực hành và trợ giảng một 

trong các môn:

1) Lập trình nâng cao

2) Nhập môn công nghệ phần mềm;

3) Thiết kế hướng đối tượng

4) Chuyên đề web

5) Chuyên đề mã nguồn mở

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư  ngành Công nghệ 

thông tin loại Khá trở lên.

- Tiếng Anh: B1; đọc, viết thành thạo

- Có khả năng sư phạm;

- Có kiến thức sâu về Ngôn ngữ lập trình Java, thiết 

kế giao diện dùng Swing (kinh nghiệm giảng dạy 

môn lập trình nâng cao là một lợi thế)

- Các quy trình và hoạt động trong phát triển phần 

mềm.

- Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

- Các kỹ thuật phát triển Web trên nền tảng Java 

mã nguồn mở.

3. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (06 Giảng viên; 01 Chuyên viên)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Giảng viên Mạng máy tính

- Giảng dạy một trong các môn:

1) Hệ điều hành nâng cao

2) An ninh mạng

3) Quản trị mạng

4) Lập trình trên trang thiết bị di động

5) Lập trình mạng nâng cao

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  ngành Công nghệ 

thông tin (xếp loại ĐH loại Khá trở lên).

- Tiếng Anh: B1; đọc, viết thành thạo

- Có khả năng sư phạm;

- Có kiến thức chuyên sâu về: nguyên lý hệ điều 

hành; mạng máy tính; an toàn thông tin và an toàn 

mạng; có hiểu biết về các cuộc tấn công mạng và 

phương pháp phòng chống (chứng chỉ CEH, LPI, 

CCNA là lợi thế);

- Có kiến thức và kinh nghiệm lập trình trên HDH 

Android

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập rình: Java và có 

kiến thức về Web Service; JMS; Enterprise Java 

Bean.

1 Trợ giảng Mạng máy tính

- Hướng dẫn thực hành và trợ giảng một 

trong các môn:

1) Hệ điều hành nâng cao

2) An ninh mạng

3) Quản trị mạng

4) Lập trình trên trang thiết bị di động

5) Lập trình mạng nâng cao

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư  ngành Công nghệ 

thông tin loại Khá trở lên.

- Tiếng Anh: B1; đọc, viết thành thạo

- Có khả năng sư phạm;

- Có kiến thức chuyên sâu về: nguyên lý hệ điều 

hành; mạng máy tính; an toàn thông tin và an toàn 

mạng; có hiểu biết về các cuộc tấn công mạng và 

phương pháp phòng chống (chứng chỉ CEH, LPI, 

CCNA là lợi thế);

- Có kiến thức và kinh nghiệm lập trình trên HDH 

Android

- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập rình: Java và có 

kiến thức về Web Service; JMS; Enterprise Java 

Bean.
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Giảng viên Hệ thống thông tin

- Giảng dạy một trong các môn sau:  

1) Cấu trúc dữ liệu, 

2) Data mining, 

3) Phân tích dữ liệu lớn,

4) Trí tuệ nhân tạo

5) Machine Learning

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  ngành Công nghệ 

thông tin (xếp loại ĐH loại Khá trở lên).

- Tiếng Anh: B1; đọc, viết thành thạo 

- Yêu thích công tác giảng dạy, có khả năng sư 

phạm, có năng lực nghiên cứu khoa học

- Có kiến thức chuyên sâu về Java, các thuật toán 

Trí tuệ nhân tạo và công cụ (thư viện) liên quan 

đến: Luật kết hợp, Hồi qui, Phân lớp, và Gom cụm; 

- Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với các 

framework hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn: Hadoop, 

MapReduce, Spark, ...

1 Trợ giảng Hệ thống thông tin

- Hướng dẫn thực hành và trợ giảng một 

trong các môn sau:  

1) Cấu trúc dữ liệu, 

2) Data mining, 

3) Trí tuệ nhân tạo

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư  ngành Công nghệ 

thông tin loại Khá trở lên.

- Tiếng Anh: B1; đọc, viết thành thạo 

- Có khả năng sư phạm

- Có kiến thức chuyên sâu về Ngôn ngữ lập trình 

Java, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, các thuật toán 

Trí tuệ nhân tạo và công cụ (thư viện).

1 Chuyên viên Khoa CNNT
Thực hiện công tác hành chính, văn thư 

của Khoa

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học;

- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn 

phòng;

- Tiếng Anh cấp độ A2 hoặc tương đương;

- Phong cách làm việc khoa học;

- Có kỹ năng giao tiếp tốt;

- Ưu tiên nữ.
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Giảng viên
Hóa sinh thực phẩm và 

dinh dưỡng người

- Giảng dạy các môn học thuộc chuyên 

ngành Bảo Quản Chế biến Nông sản Thực 

phẩm và Dinh dưỡng người.

- Các công việc khác: viết đề cương nghiên 

cứu, chủ nhiệm các dự án nghiên cứu, tham 

gia các đề tài nghiên cứu, hướng dẫn sinh 

viên đại học làm luận văn

1. Trình độ chuyên môn: ThS ngành/chuyên ngành 

Công Nghệ Thực Phẩm hoặc Dinh Dưỡng Người

2. Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh. Tin học căn 

bản phục vụ công việc sử dụng thành thạo các phần 

mềm 

3. Các kỹ năng cần thiết:

Đam mê công việc giảng dạy và nghiên cứu

1 Giảng viên Công nghệ hóa học

Tham gia nghiên cứu khoa học, dạy các 

môn thực hành: Quá trình thiết bị, truyền 

nhiệt và truyền khối, đồ án CNHH, rèn 

nghề…..

Quản lý phòng thí nghiệm BM CNHH, 

hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị, quản 

lý sinh viên làm đề tài tại PTN

- Trình độ chuyên môn: Tối thiểu là Thạc sỹ 

chuyên ngành Công nghệ hóa học hoặc các ngành 

liên quan gần, điểm tốt nghiệp  >= 7,5/10

- Trình độ ngoại ngữ, tin học: Ưu tiên biết tiếng 

Anh, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học căn 

bản phục vụ công việc

- Các kỹ năng (nếu có): Đam mê công việc nghiên 

cứu, giảng dạy, làm việc với sinh viên

1 Trợ giảng Hợp chất thiên nhiên

Tham gia nghiên cứu khoa học, dạy các 

môn thực hành: Mỹ phẩm thiên nhiên, QT 

cơ học, CN màng lọc, phương pháp phân 

tích thành phần hóa lý thực phẩm,…v, v 

Quản lý phòng thí nghiệm BM Hợp chất 

thiên nhiên, hướng dẫn sinh viên sử dụng 

thiết bị, quản lý sinh viên làm đề tài dài hạn 

PTN

- Trình độ chuyên môn: Tối thiểu là Đại học 

chuyên ngành Công nghệ hóa học hoặc các ngành 

liên quan gần, điểm tốt nghiệp  >= 7,5/10

- Trình độ ngoại ngữ, tin học: Ưu tiên biết tiếng 

Anh, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học căn 

bản phục vụ công việc

- Các kỹ năng (nếu có): Đam mê công việc nghiên 

cứu, giảng dạy, làm việc với sinh viên

4. KHOA CÔNG NGHỆ  HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM (04 Giảng viên; 01 Trợ giảng)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Giảng viên Hợp chất thiên nhiên

Tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy 

các môn: Polymer và Polymer Sinh học, hóa 

dược, hóa học xanh, Công nghệ chế biến 

Cao su….

Quản lý phòng thí nghiệm Bộ môn Hợp chất 

thiên nhiên

- Trình độ chuyên môn: Tối thiểu là Thạc sĩ chuyên 

ngành Công nghệ hóa học, hóa hữu cơ, hóa dược 

hoặc các ngành liên quan gần, điểm tốt nghiệp 

>=7,5/10.

- Trình độ ngoại ngữ, tin học: Ưu tiên biết tiếng 

Anh, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học căn 

bản phục vụ công việc

- Các kỹ năng (nếu có): Đam mê công việc nghiên 

cứu, giảng dạy, làm việc với sinh viên

1 Giảng viên
Vi sinh và phát triển sản 

phẩm

Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn 

sinh viên đại học làm đề tài, quản lý phòng 

thí nghiệm, hướng dẫn sinh viên sử dụng 

thiết bị PTN, hướng dẫn thực hành phòng 

thí nghiệm vi sinh

- Trình độ chuyên môn: Tối thiểu là Thạc sỹ 

chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm hoặc các 

ngành liên quan gần, điểm tốt nghiệp  >= 7,5/10

- Trình độ ngoại ngữ, tin học: Ưu tiên biết tiếng 

Anh, sử dụng thành thạo các phần mềm tin học căn 

bản phục vụ công việc

- Các kỹ năng (nếu có): Đam mê công việc nghiên 

cứu, giảng dạy, làm việc với sinh viên

2 Trợ giảng CN Kỹ thuật Ô tô

tham gia giảng dạy thực hành các môn học 

ngành CNKT Ô tô:lý thuyết ô tô;Cấu tạo 

truyền động; kiểm định ô tô;

1. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học hoặc 

đang học ThS ngành CN ô tô trở lên.

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ :(Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu B1)

3. Các kỹ năng cần thiết: ưu tiên đã  và đang giảng 

dạy đại học.

5. KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ ( 06 Giảng viên, 03 trợ giảng)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

2 Giảng viên Cơ điện tử
giảng dạy các môn học ngành CNKT co 

dien tu:

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp ThS ngành cơ 

điện tử/điện và điện tử/máy tính; ưu tiên Tiến sĩ 

ngành CĐT.

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ :(Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu B1)

3. Các kỹ năng cần thiết: Có CC sư phạm, ưu tiên 

đã  và đang giảng dạy đại học, chỉ tuyển Nam

2 Giảng viên Điều khiển tự động

Giảng dạy:Kỹ thuật điện tử; xử lý ảnh; trí 

tuệ nhân tạo; mạng truyền thông công 

nghiệp.

1. Trình độ chuyên môn: từ ThS ngành Kỹ thuật 

Điện tử/Công nghệ điều khiển tự động.

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ :(Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu B1)

3. Các kỹ năng cần thiết: ưu tiên đã  và đang giảng 

dạy đại học

1 Giảng viên BM kỹ thuật cơ sở
giảng dạy các môn học cơ sở ngành KT cơ 

khí

1. Trình độ chuyên môn: từ ThS ngành cơ kỹ 

thuật/chế tạo máy

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ :(Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu B1)

3. Các kỹ năng cần thiết: ưu tiên đã  và đang giảng 

dạy đại học

1 Giảng viên BM công thôn

Tham gia nghiên cứu khoa học và giảng dạy 

các môn học ngành CNKT cơ khí nông lâm: 

sử dụng máy; máy chăm sóc; bảo dưỡng kỹ 

thuật máy, máy thu hoạch, máy sau thu 

hoạch máy làm đất…

1. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp ThS ngành CN 

kỹ thuật cơ khí chuyên ngành cơ khí nông lâm.

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ :(Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu B1)

3. Các kỹ năng cần thiết: ưu tiên đã  và đang giảng 

dạy đại học
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Trợ giảng BM công thôn

Tham gia giảng dạy thực tập các môn học 

ngành CNKT cơ khí nông lâm: sử dụng 

máy; máy chăm sóc; bảo dưỡng kỹ thuật 

máy, máy thu hoạch…

1. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp hoặc đang học 

ThS ngành CN kỹ thuật cơ khí chuyên ngành cơ 

khí nông lâm.

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ :(Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu B1)

3. Các kỹ năng cần thiết: ưu tiên đã  và đang giảng 

dạy đại học

1 Trợ giảng Dinh dưỡng động vật

- Trợ giảng môn học Dinh dưỡng động vật.

Giảng dạy thực hành phân tích chất dinh

dưỡng trong nguyên liệu và thức ăn hỗn

hợp. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học của Bộ

môn ở lĩnh vực Dinh dưỡng và thức ăn chăn

nuôi.

- Tham gia hỗ trợ cho công tác chung của

Bộ môn và Khoa

1.Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp Đại học

hoặc đang học Thạc sỹ chuyên ngành Chăn nuôi

hoặc Thú y  

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ

- Tin học cơ bản

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tối thiểu B1

3. Các kỹ năng cần thiết

- Yêu cầu đã làm việc tại Phòng phân tích dinh

dưỡng thức ăn hoặc công ty sản xuất thức ăn chăn

nuôi.

6. KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y (02 Giảng viên;  06 Trợ giảng)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Trợ giảng Dinh dưỡng động vật

- Trợ giảng môn học Sản xuất thức ăn và

môn Độc chất học thực phẩm. giảng dạy

thực hành phân tích chất dinh dưỡng trong

nguyên liệu và thức ăn hỗn hợp.

- Hướng dẫn môn học Kiến tập nhà máy

thức ăn chăn nuôi.

- Tham gia nghiên cứu khoa học của Bộ

môn ở lĩnh vực Dinh dưỡng và thức ăn chăn

nuôi.

- Tham gia hỗ trợ cho công tác chung của

Bộ môn và Khoa

1.Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp Đại học

hoặc đang học Thạc sỹ chuyên ngành Chăn nuôi

hoặc Thú y  

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ

- Tin học cơ bản

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tối thiểu B1

3. Các kỹ năng cần thiết

- Yêu cầu đã làm việc tại Phòng phân tích dinh

dưỡng thức ăn hoặc công ty sản xuất thức ăn chăn

nuôi.

1 Giảng viên
Bệnh truyền nhiễm & 

Thú y cộng đồng

- Giảng dạy lĩnh vực Môi trường và sức

khỏe vật nuôi, An toàn sinh học trong chăn

nuôi

- Tham gia nghiên cứu khoa học của Bộ

môn ở lĩnh vực liên quan bệnh gia cầm

- Tham gia hỗ trợ cho công tác chung của

Bộ môn và Khoa

1. Trình độ chuyên môn: từ Thạc sĩ trở lên (chuyên

ngành Thú y)

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ

- Tin hoc cơ bản

- Ngoại ngữ trình độ B1 trở lên hoặc tương đương

3. Các kỹ năng cần thiết:

- Có kỹ năng sư phạm, Chứng chỉ nghiệp vụ sư

phạm (nếu có hoặc phải bổ sung sau)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Giảng viên Giống động vật

- Phụ trách giảng dạy môn: Thống kê trong

chăn nuôi thú y, Di truyền chuyên ngành và

Giống động vật 2

- Giảng dạy sau đại học

- Tham gia nghiên cứu khoa học của Bộ

môn ở lĩnh vực liên quan chuyên môn

- Tham gia hỗ trợ cho công tác chung của

Bộ môn và Khoa.

1. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ trở lên thuộc

ngành Thú y, Dược y, Chăn nuôi, các ngành Thống

kê hoặc tương đương; Văn bằng loại khá trở lên.

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ

- Tin hoc cơ bản

- Ngoại ngữ trình độ B1 trở lên hoặc tương đương

3. Các kỹ năng cần thiết:

- Có kỹ năng sư phạm, Chứng chỉ nghiệp vụ sư

phạm (nếu có hoặc phải bổ sung sau)

- Đam mê nghiên cứu, có năng lực tham gia hoạt

động khoa học công nghệ; hướng dẫn sinh viên

nghiên cứu khoa học

1 Trợ giảng Thú y Lâm sàng

- Trợ giảng môn học Cơ thể học động vật vả

môn học Chẩn đoán hình ảnh.

- Phụ trách phòng thực hành Cơ thể động

vật 

- Tham gia nghiên cứu khoa học của Bộ

môn ở lĩnh vực liên quan chuyên môn.

- Tham gia hỗ trợ cho công tác chung của

Bộ môn và Khoa.

1. Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp Đại học

chuyên ngành Thú y từ loại khá trở lên

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ

- Tin hoc cơ bản

- Ngoại ngữ trình độ B1 trở lên hoặc tương đương

3. Các kỹ năng cần thiết:

- Có kỹ năng sư phạm

- Đam mê nghiên cứu, có năng lực tham gia hoạt

động khoa học công nghệ; hướng dẫn sinh viên

nghiên cứu khoa học
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Trợ giảng Thú y Lâm sàng

- Trợ giảng môn học Ngoại khoa thú y và

môn học Cơ thể học động vật.

- Phụ trách phòng thực hành Ngoại khoa

Thú y. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học của Bộ

môn ở lĩnh vực liên quan chuyên môn.

- Tham gia hỗ trợ cho công tác chung của

Bộ môn và Khoa.

1. Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp Đại học

chuyên ngành Thú y từ loại khá trở lên

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ

- Tin hoc cơ bản

- Ngoại ngữ trình độ B1 trở lên hoặc tương đương

3. Các kỹ năng cần thiết:

- Có kỹ năng sư phạm

- Đam mê nghiên cứu, có năng lực tham gia hoạt

động khoa học công nghệ; hướng dẫn sinh viên

nghiên cứu khoa học

1 Trợ giảng Giống động vật

- Phụ trách quản lý phòng thí nghiệm của

Bộ môn Giống động vật

- Trợ giảng lý thuyết và hỗ trợ dạy các môn

thực hành tại Bộ môn

- Tham gia nghiên cứu khoa học của Bộ

môn ở lĩnh vực liên quan giống động vật và

thú y

- Tham gia hỗ trợ cho công tác chung của

Khoa.

1. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp tối thiếu Đại

học các ngành: Thú y, Dược y, Công nghệ sinh học

và các ngành liên quan.

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ

- Tin hoc cơ bản

- Ngoại ngữ trình độ B1 trở lên hoặc tương đương

3. Các kỹ năng cần thiết:

- Có kỹ năng sư phạm

- Có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm

chuyên môn là một lợi thế.

1 Trợ giảng Dinh dưỡng động vật

- Hỗ trợ giảng viên dạy thực hành Phân tích

chất dinh dưỡng và chất độc cho môn học

Dinh dưỡng động vật, Sản xuất thức ăn và

môn học Độc chất học thực phẩm. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học về Dinh

dưỡng, Thức ăn chăn nuôi, Độc chất học

trong phòng thí nghiệm.

- Tham gia hỗ trợ cho công tác khác chung

của Bộ môn và Khoa

1.Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp Đại học

hoặc đang học Thạc sỹ chuyên ngành Chăn nuôi

hoặc Thú y  

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ

- Tin học cơ bản

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tối thiểu B1

3. Các kỹ năng cần thiết

- Yêu cầu đã làm việc tại Phòng phân tích dinh

dưỡng thức ăn hoặc công ty sản xuất thức ăn chăn

nuôi.
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

2  Giảng viên 
Bộ Môn

Giáo dục thể chất

- Giảng dạy môn giáo dục thể chất. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học

- Tham gia các phong trào thể dục, thể thao 

cho nhà trường

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Thạc sĩ (ĐH 

chính quy loại khá trở lên) ngành GDTC hoặc huấn 

luyện viên thể thao, sư phạm thể thao. Ưu tiên 

ngành cầu lông, bóng rổ. 

 2. Trình độ tin học, Ngoại ngữ: Tin học cơ bản, 

Tiếng anh tối thiểu B1.

2  Giảng viên Bộ môn Toán
- Giảng dạy môn Toán cao cấp. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Thạc sĩ  (ĐH 

chính quy loại khá trở lên) chuyên ngành Toán Đại 

số, Giải tích, Toán thống kê, Toán học tính toán, 

Toán Ứng dụng.

2. Trình độ tin học, Ngoại ngữ: Tin học cơ bản, 

Tiếng anh tối thiểu B1.

2 Giảng viên Bộ môn Vật lý

- Giảng dạy môn Vật lý 1, 2 và Thí nghiệm 

Vật lý 1.

- Tham gia nghiên cứu khoa học

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Thạc sĩ  (có 

bằng Đại học loại khá trở lên) chuyên ngành Vật lý

2. Trình độ tin học, Ngoại ngữ: 

 + Tin học cơ bản,

 + Tiếng anh tối thiểu B1.

1  Giảng viên Bộ môn Hóa học

- Giảng dạy Hóa đại cương, thực tập Hóa 

đại cương. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Thạc sĩ  (có 

bằng Đại học loại khá trở lên) chuyên ngành Hóa 

(ưu tiên chuyên ngành Hóa Lý)

2. Trình độ tin học, Ngoại ngữ: 

 + Tin học cơ bản,

 + Tiếng anh tối thiểu B1.

7. KHOA KHOA HỌC (07 Giảng viên; 01 Trợ giảng)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Trợ giảng Bộ môn Hóa học

- Giảng dạy Hóa đại cương, thực tập Hóa 

đại cương. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học loại 

giỏi, chuyên ngành Hóa (ưu tiên chuyên ngành Hóa 

Lý)

2. Trình độ tin học, Ngoại ngữ: 

 + Tin học cơ bản,

 + Tiếng anh tối thiểu B1.

1 Giảng viên
Giảng dạy các môn học kinh tế học và nghiên 

cứu khoa học & chuyển giao công nghệ

1. Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu ThS, chuyên 

ngành đào tạo)

- Thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế học/ kinh tế phát triển/ 

Kinh tế nông nghiệp

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ (Tin học cơ bản, Tiếng 

Anh tối thiểu B1)

- B2 khung Châu Âu; chứng chỉ quốc tế IELTS (5.5); 

TOEIC (600) hoặc tương đương

- Tin học văn phòng 

3. Các kỹ năng cần thiết (nghiệp vụ sư phạm, kinh 

nghiệm làm việc,…..)

- Năng động, tích cực trong các hoạt động phong trào 

thể thao, văn nghệ, công tác xã hội và các hoạt động 

khác của Khoa 

8. KHOA KINH TẾ (07 Giảng viên)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

2 Giảng viên
Giảng dạy các môn quản trị kinh doanh và 

nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ

1. Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu ThS, chuyên 

ngành đào tạo)

- Thạc sĩ, chuyên ngành quản trị hoặc quản lý kinh tế

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ (Tin học cơ bản, Tiếng 

Anh tối thiểu B1)

- B2 khung Châu Âu; chứng chỉ quốc tế IELTS (5.5); 

TOEIC (600) hoặc tương đương

- Tin học văn phòng 

3. Các kỹ năng cần thiết (nghiệp vụ sư phạm, kinh 

nghiệm làm việc,…..)

- Năng động, tích cực trong các hoạt động phong trào 

thể thao, văn nghệ, công tác xã hội và các hoạt động 

khác của Khoa 

1 Giảng viên
Giảng dạy các môn học kinh tế nông nghiệp và 

nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ

1. Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu ThS, chuyên 

ngành đào tạo)

- Thạc sĩ, chuyên ngành kinh tế nông nghiệp/kinh tế 

phát triển/kinh tế học

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ (Tin học cơ bản, Tiếng 

Anh tối thiểu B1)

- B2 khung Châu Âu; chứng chỉ quốc tế IELTS (5.5); 

TOEIC (600) hoặc tương đương

- Tin học văn phòng 

3. Các kỹ năng cần thiết (nghiệp vụ sư phạm, kinh 

nghiệm làm việc,…..)

- Năng động, tích cực trong các hoạt động phong trào 

thể thao, văn nghệ, công tác xã hội và các hoạt động 

khác của Khoa 
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Giảng viên
Giảng dạy các môn học phát triển nông thôn và 

nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ

1. Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu ThS, chuyên 

ngành đào tạo)

- Thạc sĩ, chuyên ngành Phát triển nông thôn/Kinh tế 

phát triển/Kinh tế nông nghiệp

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ (Tin học cơ bản, Tiếng 

Anh tối thiểu B1)

- B2 khung Châu Âu; chứng chỉ quốc tế IELTS (5.5); 

TOEIC (600) hoặc tương đương

- Tin học văn phòng 

3. Các kỹ năng cần thiết (nghiệp vụ sư phạm, kinh 

nghiệm làm việc,…..)

- Năng động, tích cực trong các hoạt động phong trào 

thể thao, văn nghệ, công tác xã hội và các hoạt động 

khác của Khoa 

1 Giảng viên
Giảng dạy các môn học kế toán/ tài chính và 

nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ

1. Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu ThS, chuyên 

ngành đào tạo)

- Thạc sĩ, chuyên ngành Kế toán/ Tài chính

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ (Tin học cơ bản, Tiếng 

Anh tối thiểu B1)

- B2 khung Châu Âu; chứng chỉ quốc tế IELTS (5.5); 

TOEIC (600) hoặc tương đương

- Tin học văn phòng 

3. Các kỹ năng cần thiết (nghiệp vụ sư phạm, kinh 

nghiệm làm việc,…..)

- Năng động, tích cực trong các hoạt động phong trào 

thể thao, văn nghệ, công tác xã hội và các hoạt động 

khác của Khoa 
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Giảng viên

Giảng dạy các môn học kinh tế tài nguyên môi 

trường và nghiên cứu khoa học & chuyển giao 

công nghệ

1. Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu ThS, chuyên 

ngành đào tạo)

- Thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế tài nguyên môi 

trường/kinh tế nông nghiệp/Kinh tế phát triển

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ (Tin học cơ bản, Tiếng 

Anh tối thiểu B1)

- B2 khung Châu Âu; chứng chỉ quốc tế IELTS (5.5); 

TOEIC (600) hoặc tương đương

- Tin học văn phòng 

3. Các kỹ năng cần thiết (nghiệp vụ sư phạm, kinh 

nghiệm làm việc,…..)

- Năng động, tích cực trong các hoạt động phong trào 

thể thao, văn nghệ, công tác xã hội và các hoạt động 

khác của Khoa 

1 Giảng viên Bảo vệ thực vật Giảng dạy (đại học), nghiên cứu và chuyển 

giao khoa học công nghệ liên quan đến cỏ 

dại

1. Trình độ chuyên môn: Trình độ tối thiểu ThS 

chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ: Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu B1 (hoặc tương đương)

3. Các kỹ năng cần thiết: ưu tiên các trường hợp có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm làm 

việc liên quan đến vị trí tuyển dụng, có kỹ năng 

giao tiếp cộng đồng

9. KHOA NÔNG HỌC (05 Giảng viên)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Giảng viên Bảo vệ thực vật Giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao khoa 

học công nghệ liên quan đến thuốc BVTV, 

đấu tranh sinh học

1. Trình độ chuyên môn: Trình độ tối thiểu ThS 

chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ: Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu B1 (hoặc tương đương)

3. Các kỹ năng cần thiết: ưu tiên các trường hợp có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm làm 

việc liên quan đến vị trí tuyển dụng, có kỹ năng 

giao tiếp cộng đồng

1 Giảng viên Sinh lý sinh hóa Giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao khoa 

học công nghệ liên quan đến Hệ thống thực 

vật, sinh trưởng thực vật

1. Trình độ chuyên môn: Trình độ tối thiểu ThS 

chuyên ngành Khoa học cây trồng, Sinh lý thực 

vật, sinh học

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ: Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu B1 (hoặc tương đương)

3. Các kỹ năng cần thiết: ưu tiên các trường hợp có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm làm 

việc liên quan đến vị trí tuyển dụng, có kỹ năng 

giao tiếp cộng đồng

1 Giảng viên Sinh lý sinh hóa Giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao khoa 

học công nghệ liên quan đến Vi sinh vật 

nông nghiệp, sản xuất nấm ăn và nấm dược 

liệu

1. Trình độ chuyên môn: Trình độ tối thiểu ThS 

chuyên ngành Khoa học cây trồng, Vi sinh, sinh 

học

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ: Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu B1 (hoặc tương đương)

3. Các kỹ năng cần thiết: ưu tiên các trường hợp có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm làm 

việc liên quan đến vị trí tuyển dụng, có kỹ năng 

giao tiếp cộng đồng
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Giảng viên Quản lý nguồn nước Giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao khoa 

học công nghệ liên quan đến IoT, AI (trí tuệ 

nhân tạo) trong nông nghiệp thông minh

1. Trình độ chuyên môn: Trình độ tối thiểu ThS 

chuyên ngành Khoa học cây trồng, Công nghệ 

thông tin, Điều khiển tự động

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ: Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu B1 (hoặc tương đương)

3. Các kỹ năng cần thiết: ưu tiên các trường hợp có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm làm 

việc liên quan đến vị trí tuyển dụng, có kỹ năng 

giao tiếp cộng đồng

2 Giảng viên Kỹ thuật nuôi thủy sản

Tham gia giảng dạy một số môn thuộc bộ 

môn Kỹ thuật nuôi thủy sản. Tham gia 

hướng dẫn thực hành thực tập, thực tập giáo 

trình. Tham gia các hoạt dộng nghiên cứu 

khoa học và các hoạt động khác.

1. Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu ThS, 

chuyên ngành đào tạo)

- Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ CHUYÊN NGÀNH Nuôi 

trồng thủy sản

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ (Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu B1)

- Nếu tốt nghiệp trong nước cần có giấy chứng 

nhận IELTS  ≥ 6.0 điểm hoặc chứng nhận khác quy 

ra tương đương do các cơ sở giáo dục uy tín cấp. 

Tin học cơ bản.

3. Các kỹ năng cần thiết (nghiệp vụ sư phạm, kinh 

nghiệm làm việc): Có nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng 

nghiên cứu khoa học, làm việc tập thể.

10. KHOA THỦY SẢN (03 Giảng viên)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Giảng viên Bệnh học thủy sản

Giảng dạy các môn Pháp luật thủy sản, Mô 

bệnh học thủy sản, Bệnh cá cảnh, quản lý 

phòng gây bệnh thực nghiệm thủy sản. 

Hướng dẫn thực hành thực tập và thực tập 

giáo trình.

1. Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu ThS, 

chuyên ngành đào tạo)

- Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản (nếu làm 

đề tài Tiến sĩ, Thạc sĩ có liên quan đến chuyên 

ngành bệnh học thủy sản là một ưu tiên)

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ (Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu B1)

- Nếu tốt nghiệp trong nước cần có giấy chứng 

nhận IELTS ≥ 6.0 điểm hoặc chứng nhận khác quy 

ra tương đương do các cơ sở giáo dục uy tín cấp. 

Tin học cơ bản.

3. Các kỹ năng cần thiết: Có nghiệp vụ sư phạm, kỹ 

năng nghiên cứu khoa học, làm việc tập thể.

1 Chuyên viên
P. Thông tin Truyền 

thông

 - Phụ trách công tác truyền thông, quảng bá 

thương hiệu, xây dựng, duy trì bộ nhận dạng 

thương hiệu của trường

- Thực hiện bản tin của trường

- Tổ chức các hoạt động giao lưu với địa 

phương, các trường ĐH-CĐ khác và các 

trường THPT nhằm mục đích quảng bá hình 

ảnh nhà trường, phục vụ công tác tuyển sinh 

của nhà trường.

- Liên hệ báo, đài và các kênh truyền thông 

khác cho các hoạt động của nhà trường.

- Thiết kế ấn phẩm truyền thông.

- Thực hiện các công việc khác theo phân 

công

-Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên 

các ngành báo chí, truyền thông, Marketing, 

QTKD, CNTT

                                                                                                                                                                                                                                                                

-Trình độ tin học: tin học ứng dụng cơ bản, có khả 

năng sử dụng các phần mềm đồ họa Thiết kế.

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh tối thiểu B1

- Kỹ năng giao tiếp Tốt, có trách nhiệm trong công 

việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực 

truyền thông

11. PHÒNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (01 Chuyên viên)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Kế toán viên
Theo dõi tình hình tài chính các Trung tâm, 

các hợp đồng liên kết mặt bằng

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học 

chuyên ngành Kế toán

2. Trình độ Tin học, ngoại ngữ:

- Trình độ tin học cơ bản

- Trình độ ngoại ngữ: A2 hoặc tương đương

3. Các kỹ năng cần thiết: kinh nghiệm làm việc 01 

năm trở lên

1 Chuyên viên Tổ đảm bảo chất lượng

Thực hiện công tác ĐBCL

- Kiểm soát thực hiện các quy trình ĐBCL 

tại các đơn vị trong toàn trường

- Thực hiện và hỗ trợ các đơn vị trong 

trường triển khai công tác khảo sát các bên 

liên quan

- Thiết kế các tài liệu phục vụ tự đánh giá 

và đánh giá ngoài

Quản lý hệ thống CNTT phục vụ công tác 

Khảo thí và ĐBCL

- Quản trị hệ thống khảo sát trực tuyến

-Quản trị hệ thống xếp lịch thi

- Quản trị website phòng

-Hỗ trợ hệ thống E-learning

Thực hiện hoạt động tham gia các hệ 

thống xếp hạng đại học

- Nghiên cứu, theo dõi, báo cáo các thông 

tin liên quan đến hệ thống xếp hạng QS-

AUR, UPM, Webometrics

-Phối hợp với các đơn vị trong trường để 

xây dựng CSDL xếp hạng đại học

Trình độ chuyên môn:

- Đại học

- Ưu tiên đã qua đào tạo/bồi dưỡng về ĐBCL

- Ưu tiên kinh nghiệm quản lý hệ thống CNTT 

(website, phần mềm Edusoft...)

Trình độ Tin học, Ngoại ngữ:

- Tin học cơ bản

- Tiếng Anh A2

Các kỹ năng cần thiết:

- Kỹ năng thiết kế

- Kỹ năng lập kế hoạch công tác

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích và báo cáo

13. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (01 Chuyên viên)

12. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH (01 Kế toán viên)

21



Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Chuyên viên

Thực hiện công  tác pháp chế, Thi đua khen 

thường

-Thực hiện các công tác khác theo phân 

công

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, 

chuyên ngành Luật

2. Trình độ Tin học, ngoại ngữ:

 - Tin học căn bản

 - Tiếng Anh trình độ B1

3. Yêu cầu khác: Ưu tiên Nam, có kinh nghiệm làm 

việc về công tác pháp chế.

1 Chuyên viên

- Hỗ trợ công tác lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm 

vụ KHCN cấp NN, tỉnh/thành

- Tiến hành các thủ tục liên quan đến xét duyệt đề 

tài, cấp phát kinh phí, hoàn ứng và thành lập hội 

đồng tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp NN, 

tỉnh/thành.

- Thư ký hành chánh của các hội đồng nghiệm thu 

nhiệm vụ KHCN cấp NN, tỉnh/thành

- Hỗ trợ công tác theo dõi các ký kết hợp tác với các 

tỉnh thành, Viện, Trường và Công ty,..

- Hỗ trợ công tác tổ chức chuỗi hoạt động của sinh 

viên hằng năm (phối hợp với Đoàn Thanh niên và 

Hội sinh viên).

- Hỗ trợ công tác tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tập 

huấn

- Hỗ trợ công tác kiểm định.

- Khen thưởng bài báo Quốc tế/trong nước, chương 

sách, Giải pháp hữu ích/sáng chế.

- Thực hiện một số công tác khác theo yêu cầu của 

lãnh đạo phòng. 

1. Trình độ chuyên môn:

 Trình độ tối thiểu Đại học, ưu tiên trình độ Thạc 

sĩ.

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ:

 Tin học cơ bản, Tiếng Anh tối thiểu B1)

Tin học: Có chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản

Ngoại ngữ: Đạt trình độ bậc 2 trở lên theo khung 

năng lực 6 bậc 

3. Các kỹ năng cần thiết (nghiệp vụ sư phạm, kinh 

nghiệm làm việc,…..) 

- Có khả năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch, 

báo cáo các nhiệm vụ được phân công

- Có phương pháp làm việc khoa học, năng động, 

sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm

14.  PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ (01 Chuyên viên)

15. PHÒNG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (01 Chuyên viên)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1
- Biên tập viên; công tác 

văn phòng của tòa soạn

Tạp chí Nông nghiệp & 

Phát triển

+ Trực toà soạn, tiếp nhận, hướng dẫn & 

giải đáp thắc mắc của tác giả/người đọc 

(trực tiếp/qua điện thoại/email...)

+ Hỗ trợ tiếp nhận, hiệu chỉnh bài viết

+ Thực hiện các công việc về hồ sơ in ấn 

Tạp chí định kỳ

+ Cập nhật, theo dõi, phối hợp với các 

phòng liên quan thực hiện công tác chi 

nhuận bút/bồi dưỡng phản biện/biên 

tập/trình bày bài báo

+ Thực hiện các công tác văn phòng của toà 

soạn

+ Thực hiện các yêu cầu/chỉ đạo khác của 

lãnh đạo toà soạn

1. Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, chuyên 

ngành đào tạo)

Trình độ tối thiểu đại học, chuyên ngành đào tạo 

nào cũng được (ưu tiên cho người có bằng Tài 

chính-Ngân hàng)

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ 

Tin học cơ bản, Tiếng Anh A2 (ưu tiên cho người 

có trình độ cao hơn)

3. Các kỹ năng cần thiết (nghiệp vụ sư phạm, kinh 

nghiệm làm việc,…..)

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm

1
- Quản trị website, thiết 

kế, biên tập xuất bản

Tạp chí Nông nghiệp & 

Phát triển

+ Quản trị trang web tạp chí trực tuyến

+ Kiểm tra bài báo khoa học nộp vào Tạp 

chí

+ Phối hợp với các thành viên Ban biên tập 

Tạp chí trong công tác sắp xếp phản biện, 

thẩm định

+ Tổng hợp, xuất bản bài báo khoa học 

thành định dạng pdf bằng phần mềm LaTex

+ Thực hiện các yêu cầu/chỉ đạo khác của 

lãnh đạo toà soạn

1. Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu, chuyên 

ngành đào tạo)

Trình độ tối thiểu đại học, chuyên ngành đào tạo 

nào cũng được

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ 

Tin học cơ bản hoặc ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản (ưu tiên cho người có trình độ cao hơn)

3. Các kỹ năng cần thiết (nghiệp vụ sư phạm, kinh 

nghiệm làm việc,…..)

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm

16. TÒA SOẠN TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN (02 Chuyên viên)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1
Nhân viên y tế trường 

học
Phân hiệu Gia Lai

Thực hiện kiểm tra sức khỏe vào đầu năm 

học để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và 

sức khỏe; Xây dựng kế hoạch hoạt động và 

lựa chọn chương trình ưu tiên về chuyên 

môn y tế trong phạm vi phụ trách; Phối hợp 

với các cơ sở y tế có đủ điều kiện để tổ chức 

khám, điều trị theo các chuyên khoa cho 

sinh viên, viên chức, người lao động; Sơ 

cứu, cấp cứu theo quy định hiện hành của 

Bộ Y tế; Lập và ghi chép vào sổ khám bệnh, 

sổ theo dõi sức khỏe sinh viên, viên chức, 

người lao động; thường xuyên kiểm tra, 

giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh 

trường lớp, an toàn thực phẩm; Thực hiện 

báo cáo định kỳ hoạt động y tế trong năm 

học ; Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu 

cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp Y sĩ 

trở lên.

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ: Tin học cơ bản, 

Tiếng Anh tối thiểu A1.

3. Các kỹ năng cần thiết: Hiểu biết quan điểm, chủ 

trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe, nâng 

cao sức khỏe nhân dân; Xác định các triệu chứng 

bệnh lý thông thường và yếu tố ảnh hưởng đến sức 

khỏe cộng đồng; Phát hiện, can thiệp và dự phòng 

các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; Có 

kỹ năng tổ chức thực hiện và theo dõi các nội dung 

chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe, 

quản lý bệnh nghề nghiệp; Có kỹ năng tổ chức thực 

hiện và đánh giá hoạt động dự án, chương trình 

mục tiêu quốc gia về y tế; Có kỹ năng hợp tác và 

làm việc nhóm, phối hợp với các ban ngành, đoàn 

thể trong thực hiện nhiệm vụ.

1
Giảng viên Công nghệ 

thông tin
Phân hiệu Gia Lai

Giảng dạy các môn học thuộc ngành Công 

nghệ thông tin; thực hiện nghiên cứu khoa 

học trong phạm vi ngành nghề được đào 

tạo; quản lý phòng máy tính; hỗ trợ và tư 

vấn các công việc liên quan đến công nghệ 

thông tin tại Phân hiệu; các công việc khác 

theo chức danh nghề nghiệp giảng viên.

1. Trình độ chuyên môn (Trình độ tối thiểu ThS, 

chuyên ngành đào tạo): Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên 

ngành Công nghệ thông tin trở lên.

2. Trình độ Tin học, Ngoại ngữ: Tiếng Anh tối 

thiểu B1.

3. Các kỹ năng cần thiết: có nghiệp vụ sư phạm (đã 

được cấp chứng chỉ), ưu tiên ứng viên đã có kinh 

nghiệm giảng dạy, làm việc liên quan đến giáo dục; 

có tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; 

viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, 

hội thảo khoa học.

17. PHÂN HIỆU GIA LAI (01 Giảng viên; 01 Nhân viên)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

6 Giảng viên

- Tiếng Anh quản lý và 

không chuyên

- Sư phạm tiếng Anh

- Ngô ngữ - Văn hóa - 

Văn chương

- Phụ trách giảng dạy các môn học thuộc 03 

bộ môn đối với ngành Ngôn ngữ Anh.

- Phụ trách giảng dạy chương trình tiếng 

Anh không chuyên.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy 

theo định hướng của Khoa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ (xếp loại ĐH loại 

Khá trở lên) các ngành Ngôn ngữ học (Tiếng Anh), 

Giảng dạy tiếng Anh.

- Tin học cơ bản 

- Có kỹ năng sư phạm

8 Trợ giảng

- Tiếng Anh quản lý và 

không chuyên

- Trợ giảng chương trình Tiếng Anh không 

chuyên.

- Tiếp tục học lên Thạc sĩ các ngành Ngôn 

ngữ học và Giảng dạy tiếng Anh.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Ngôn ngữ 

học, tốt nghiệp loại khá trở lên.

- Tin học cơ bản 

- Có kỹ năng sư phạm

2 Giảng viên
Bộ môn  Công nghệ địa 

chính

Giảng dạy các môn Trắc địa, các môn học 

về bản đồ (bản đồ số, bản đồ chuyên đề, bản 

đồ địa hình, ….), Hệ thống thông tin địa lý, 

Cơ sở dữ liệu đất đai, Lập trinh chuyên 

ngành và các môn học khác theo yêu cầu 

của Bộ môn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên (tốt nghiệp 

chính quy loại khá trở lên) có liên quan đến trắc 

địa, bản đồ và hệ thống thông tin.

- Trình độ tiếng Anh: B1 hoặc tương đương

- Tin học văn phòng

- Có kỹ năng sư phạm

1 Giảng viên Bộ môn Quy hoạch

Giảng dạy các môn: Rèn nghề 2 (Xây dựng 

hệ thống thông tin đô thị), Rèn nghề 3 (Quy 

hoạch) và các môn học khác theo yêu cầu 

của Bộ môn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên (tốt nghiệp 

chính quy loại khá trở lên) thuộc các chuyên ngành 

có liên quan đến quy hoạch.

- Trình độ tiếng Anh: B1 hoặc tương đương

- Tin học văn phòng

- Có kỹ năng sư phạm

18. KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM (06 Giảng viên; 08 Trợ giảng)

19. KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN (05 Giảng viên; 01 Trợ giảng)
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Số 

lượng

Chức danh tuyển dụng 

(theo đề án vị trí việc 

làm)

Bộ môn Mô tả công việc Yêu cầu về năng lực

1 Trợ giảng Bộ môn Quy hoạch

Trợ giảng các môn học quy hoạch, hướng 

dẫn rèn nghề, thực tập giáo trình các môn 

học thuộc bộ môn phụ trách

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư/Cử nhân (tốt nghiệp 

chính quy loại khá trở lên) chuyên ngành Quản lý 

đất đai, bất động sản hoặc các chuyên ngành khác 

có liên quan.

- Trình độ tiếng Anh: B1 hoặc tương đương

- Tin học văn phòng

- Có kỹ năng sư phạm

1 Giảng viên Bộ môn Kinh tế đất
Giảng dạy các môn: Định giá đất và Bất 

động sản, Kinh tế và tài chính đất đai

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên (tốt nghiệp 

chính quy loại khá trở lên) thuộc các chuyên ngành 

có liên quan đến kinh tế và quản trị kinh doanh.

- Trình độ tiếng Anh: B1 hoặc tương đương

- Tin học văn phòng

- Có kỹ năng sư phạm

1 Giảng viên
Bộ môn Chính sách 

pháp luật

Giảng dạy các môn học: Luật đất đai, chính 

sách về đất đai, quản lý hành chính về đất 

đai

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ trở lên (tốt nghiệp 

chính quy loại khá trở lên) thuộc các chuyên ngành 

có liên quan đến Luật và quản lý hành chính.

- Trình độ tiếng Anh: B1 hoặc tương đương

- Tin học văn phòng

- Có kỹ năng sư phạm

Tp.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2020

55  Giảng viên; 22 Trợ giảng Q. HIỆU TRƯỞNG

07 Chuyên viên; 01 Kế toán viên; 01 NV Y tế

PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng

Tổng số lượng cần tuyển dụng:
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