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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng Giảng viên  

 

1. Thông tin chung 

1.1. Vị trí tuyển dụng: giảng viên khoa Cơ khí, khoa Điện – Điện tử 

1.2. Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên cùng chuyên ngành giảng 

dạy 

1.2. Địa điểm làm việc: trường Cao đẳng Lý Thái Tổ, khu phố Thượng, phường 

Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Yêu cầu cụ thể 

2.1. Giảng viên khoa cơ khí (Số lượng 05) 

a. Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành: kỹ thuật Cơ khí, chế tạo 

khuôn mẫu, cơ điện tử; 

b. Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm CAD/CAM: Inventor, NX, 

Solidworks, Catia, Creo, MasterCAM, Cimatron…; 

c. Vận hành, điều khiển thành thạo một trong số loại máy công cụ vạn năng 

hoặc CNC: tiện, phay, cắt dây, xung điện,…; 

d. Có khả năng sửa nguội, lắp ráp và xử lý bề mặt khuôn mẫu. 

2.2. Giảng viên khoa điện – điện tử (Số lượng 06) 

2.2.1. Vị trí giảng viên Điện công nghiệp 

a. Có khả năng tính chọn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa mạch điều 

khiển cho các mạch máy và tủ điện hạ áp có sử dụng các thiết bị như: khí cụ điện, khí 

nén, thủy lực cơ bản,...; 

b. Có khả năng lập trình điều khiển PLC, HMI; điều khiển Biến tần, Servo,… 

2.1.2. Vị trí giảng viên Điện tử công nghiệp 

a. Có khả năng thiết kế, chế tạo mạch PCB; 

b. Thành thạo ngôn ngữ lập trình C và lập trình cho ít nhất một dòng vi điều 

khiển ARM, AVR, … 

3. Yêu cầu chung 

3.1. Sử dụng được tin học văn phòng, ngoại ngữ vào công việc; 

3.2. Trung thực, khách quan, tâm huyết với nghề, chủ động và sáng tạo trong công 

việc; 

3.3. Ưu tiên các ứng viên đã/đang tham gia giảng dạy thực hành tại các trường 

đại học/cao đẳng hoặc đã tham gia sản xuất tại các doanh nghiệp. 

4. Chế độ/quyền lợi 

4.1. Lương: thỏa thuận theo năng lực (từ 12.000.000đ trở lên). 



4.2. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

4.3. Hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Nhà trường và pháp luật hiện 

hành.  

5. Hình thức nộp hồ sơ 

5.1. Qua email: contact@lic.edu.vn  Website: lic.edu.vn 

5.2. Nộp trực tiếp tại: Phòng hành chính – tổng hợp, Trường Cao đẳng Lý Thái 

Tổ 

Đ/c: khu phố Thượng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Điện thoại liên hệ: 0222.3755.755/0912.574.163 (gặp C.Hà). 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Dương Đức Hải 
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