TUYỂN DỤNG
Giáo viên tiếng Anh & Chuyên viên tư vấn
YYC English là trung tâm giảng dạy các khoá học tiếng anh dành cho trẻ em, môi trường
học tập, tập trung vào việc phát triển khả năng nói tiếng Anh tự tin. Sản phẩm đầu ra là sự hài
lòng về chất lượng đào tạo cùng dịch vụ chăm sóc chu đáo.
Do nhu cầu mở rộng nhân sự chúng tôi cần tuyển những vị trí công việc sau:
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH: số lượng 7
Mô tả công việc:
+ Giảng dạy tiếng Anh cho học viên của YYC.
+ Họp team, xử lý công việc liên quan đến chất lượng đào tạo và dịch vụ.
+ Lên lịch chăm sóc học tập định kì nhằm đảm bảo chất lượng của đầu ra.
+ Báo cáo tình hình học tập cho Phụ huynh & Quản lý theo lịch.
+ Đảm bảo hoàn thành những yêu cầu từ bộ phận đạo tạo.
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: số lượng 2
Mô tả công việc:
+ Tư vấn khoá học trực tiếp cho khách hàng.
+ Thực hiện kiểm tra tiếng Anh đầu vào của học viên.
+ Giải đáp thông tin về khoá học, tình hình học tập của học viên.
+ Kết hợp với Team lên kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ & bán hàng cho khách hàng
mới.
+ Hỗ trợ công việc nằm trong quy trình của Học viên.
+ Tham gia các event liên quan đến hoạt động tư vấn của Center.
+ Báo cáo công việc định kì hàng tháng.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Giáo viên tiếng Anh:
+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh.
+ Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt.
+ Yêu thích công việc giảng dạy.
+ Yêu thích trẻ em.
+ Ngoại hình ưa nhìn.
+ Lợi thế tuyển dụng khi có các chứng chỉ: TOEIC, IELTS, B1, B2.
Chuyên viên tư vấn:
+ Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tiếng Anh, hoặc tốt nghiệp Cao đẳng, Đại
học chuyên ngành khác nhưng có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
+ Ngoại hình ưa nhìn. Chất giọng thân thiện.
+ Linh hoạt nhanh nhẹn.
+ Có khả năng giao tiếp tốt.
+ Vị trí phù hợp với ứng viên Nữ từ: 22 – 28t .

QUYỀN LỢI CÔNG VIỆC:
+ Các ứng viên mới tốt nghiệp sẽ được Trung tâm đào tạo về phương pháp giảng dạy đối
với vị trí Giáo viên, đối với vị trí Tư vấn sẽ được hướng dẫn về kỹ năng tư vấn bán hàng.
+ Lương: 5.500.000 đ – 6.500.000 đ
+ Hỗ trợ thêm chi phí cho các bạn xa nhà ở trọ 1.000.000 đ/ 1 tháng / 1người.
+ Tham gia các loại bảo hiểm theo quy định.
+ Team building hàng năm.
+ Xét tăng lương theo năng lực công việc.
+ Thưởng hàng năm dựa vào KPI công việc.
HỒ SƠ XIN VIỆC GỒM:
+ Thư xin việc.
+ Bảng tóm tắt quá trình học tập làm việc.
THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ:
+ Email nhận hồ hơ: yyc.center@gmail.com
+ Địa chỉ nhận hồ sơ: A9 Trung Tâm Thương Mại Thốt Nốt (Gần phà Thốt Nốt), P Thốt
Nốt, Q Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
+ Tiêu đề email nộp hồ sơ cho vị trí Tư vấn = TV-A06
+ Tiêu đề email nộp hồ sơ cho vị trí Giáo viên = GV-A06
+ Hotline: 0919 871 303.
+ Thời gian nhận hồ sơ từ 26/06/2020 đến hết ngày 26/08/2020. Ưu tiên hồ sơ đến sớm.
+ Chỉ liên lạc với những ứng viên có hồ sơ phù hợp.

