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Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục VN: Thông báo
tuyển dụng lao động

1. Vị trí tuyển dụng
1.1. Biên tập viên nội dung
Cán bộ biên tập sách giáo khoa, sách tham khảo các môn học: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử,
Địa lí, Tiếng Việt, Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Luật, Kinh tế, Giáo dục thể chất, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc,
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Mỹ thuật và Tiếng Anh.
-

Số lượng: Mỗi môn học 1 - 2 người.

1.2. Họa sỹ
- Cán bộ minh họa, thiết kế sách giáo khoa, sách tham khảo các môn học nêu trên.
- Số lượng: 5-6 người.
2.

Yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá – Giỏi các chuyên ngành của các trường đại học tương ứng với vị
trí tuyển dụng.
-

Yêu thích công việc xuất bản, biên tập, minh họa, thiết kế sách và phát hành sách.

-

Tiếng Anh trình độ B trở lên.

-

Sử dụng máy tính thành thạo, biết sử dụng các phần mềm liên quan phục vụ công việc.

-

Ưu tiên giáo viên có hộ khẩu Hà Nội, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và biên tập viên các Nhà xuất bản.

-

Tuổi dưới 35.

3. Quyền lợi
-

Thời gian thử việc 03 tháng.

-

Ứng viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc .

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao chuyên
môn, nghiệp vụ.
-

Người lao động được đảm bảo đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,…theo quy định của pháp luật.

-

Thời gian làm việc: theo quy định chung và của Công ty.

Lương: Gồm lương cứng theo ngạch bậc phù hợp với quy định của Nhà nước và lương mềm theo quy
định của Công ty.
4. Hồ sơ
-

Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng).

-

Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.

-

Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.

-

Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.

-

Đơn xin việc viết tay.

* Hồ sơ ghi rõ: Họ tên. vị trí dự tuyển, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và email (nếu có); gửi hồ sơ theo đường bưu
điện hoặc nộp trực tiếp tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT BẢN – THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM:
Tầng 1, tòa nhà GREEN PARK, đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
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* Hạn nộp hồ sơ (theo dấu bưu điện): trước ngày 30/9/2017.
* Điện thoại liên hệ: (+84) 024.36330316 trong giờ làm việc.
* Ghi chú: Trường hợp không trúng tuyển, Công ty không trả lại hồ sơ.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT BẢN – THIẾT BỊ GIÁO DỤC
VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà GREEN PARK, đường Dương Đình
Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại, Fax: (+84) 024.363330316; Website: vepic.edu.vn
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Trang:
1

Các tin khác
07:56Điều chỉnh tổng mức đầu tư di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu
07:33Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
07:31Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu bị phê bình
ổ
ấ
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07:26 5 sự kiện xã hội nổi bật nhất ngày 14/11
07:19Dự báo thời tiết ngày 14/11: Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh khá mạnh
13-11-2017Thông tin “bỏ sổ hộ khẩu” là chưa chính xác
13-11-2017Tôn sư trọng đạo là đạo lý của người Việt
13-11-2017Thống nhất tăng mức lương cơ sở lên 1,39 triệu
13-11-2017Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII
13-11-2017Kích cầu mua sắm trực tuyến

Tin tiêu điểm
Dự báo thời tiết ngày 14/11: Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh khá mạnh
Điều chỉnh tổng mức đầu tư di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu
Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu bị phê bình
5 sự kiện xã hội nổi bật nhất ngày 14/11

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Thống nhất tăng mức lương cơ sở lên 1,39 triệu

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

Tôn sư trọng đạo là đạo lý của người Việt
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Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Thanh niên Thủ đô trọn một niềm tin theo Đảng
Quan tâm theo dõi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên Thủ đô bày
tỏ niềm tin, mong muốn và kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XII sẽ đem lại cho toàn Đảng, toàn dân ta luồng sinh khí
mới, sức mạnh mới để đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp đổi mới.
Quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp

Giao lưu trực tuyến
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Hoa khôi Thu Hằng bật mí "YÊU THÔNG THÁI”
GD&TĐ - Sáng nay (31/8), Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2015 - Nguyễn Thu Hằng cùng các chuyên gia đã giao
lưu trực tuyến với bạn đọc báo Giáo dục & Thời đại về chủ đề "YÊU THÔNG THÁI”.
Hỏi - đáp về tiêu chuẩn sữa sử dụng trong Chương trình Sữa học đường
Tiêu chuẩn sữa sử dụng trong Chương trình Sữa học đường
Diễn viên “nấm xinh” Trương Phương: Hết yêu đều thành... bạn thân
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