Vị trí: Giáo viên hướng dẫn, đào tạo việc làm
Làm việc trực tiếp với: Giám đốc
Loại công việc: Toàn thời gian
Lương: Thoả thuận
Miêu tả công việc:
Giáo viên hướng dẫn và đào tạo việc làm sẽ hỗ trợ trong công việc đào tạo và huấn
luyện các học viên trong mọi lĩnh vực của chương trình đào tạo dạy nghề, và hỗ trợ
tương tự với các bên đối tác kinh doanh khi họ nhận học viên vào làm tại cơ sở kinh
doanh. Giáo viên và người hướng dẫn sẽ dưới quyền quản lí trực tiếp của giám đốc.
Trách nhiệm:
• Hướng dẫn và đào tạo cho các bên đối tác dự kiến tuyển lao động
• Đánh giá và xử lý thông tin đầu vào và tuyển sinh
• Đánh giá sự tiến bộ và phát triển của học viên
• Giao tiếp, trao đổi liên tục với phụ huynh học viên
• Thực hiện một số hoạt động marketing trên các kênh truyền thông đại chúng
• Học chế biến thực phẩm và pha chế đồ uống để đào tạo tốt cho học viên
• Phát triển và thực hiện các kế hoạch học tập cá nhân cho từng đối tượng
học viên
• Phát triển chương trình tổng thể và khung chương trình đào tạo
• Thực hiện ác hoạt động chung về quản lý
Các tiêu chuẩn cần có:
• Bằng cử nhân về giáo dục đặc biệt, tâm lý học hoặc công tác xã hội
• Kinh nghiệm làm việc với những bạn gặp khiếm khuyết bẩm sinh về trí tuệ
• Có niềm đam mê làm việc cùng và thúc đẩy những người có đa dạng khả năng
khác nhau
• Lý lịch trong sạch
• Linh hoạt và nhiều nhiệt huyết mong muốn phát triển những kỹ năng mới
• Có khả năng làm việc độc lập và mạnh về các kỹ năng quản lý bản thân
• Có năng lực tiếng Anh giao tiếp
Contact Email Addresses
Imago Work - office@imagowork.com or
Simple Group - office@simplegroupco.com

IMAGO Work
Hanoi, Vietnam

