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Thông tin về trường:
Trường Quốc tế Chồi Xanh được thành lập năm 2011 và cho tới nay đã có danh tiếng về chất
lượng và sức sáng tạo trong việc quan tâm săn sóc các lớp học sinh. Chúng tôi đề cao nhu cầu
khác biệt của mỗi trẻ em trên mọi khía cạnh và nhấn mạnh việc thực hành lối học tập bền bỉ cùng
lối tư duy cẩn trọng để giúp trẻ em lớn khôn thành những con người hạnh phúc, mạnh khoẻ và
hào hiệp, cũng như có khả năng để đóng góp cho thế giới.
Chúng tôi bám sát Chương trình Quốc gia Anh ở cấp Early Years, Key Stage 1, Key Stage 2, và
với các môn học không cơ bản được dạy ở Key Stage 3, đây cũng là lúc chúng tôi sử dụng
chương trình Cambridge Checkpoint ở các môn tiếng Anh, Toán, và Khoa học để chuẩn bị cho
học sinh chuyển tiếp sang chương trình Cambridge IGCSE vào năm lớp 10.
Các học sinh của trường:
Học sinh trường Chồi Xanh là những con người học hỏi không ngừng nghỉ, nhiệt thành và độc
lập, những người luôn tìm tòi cố gắng để làm hết sức mình và là những công dân toàn cầu đầy
trách nhiệm. Ngôi trường của chúng tôi là một cộng đồng học tập tạo nên cảm hứng khuyến
khích những con người hạnh phúc với lối suy nghĩ thấu đáo và sáng tạo, đồng thời luôn tâm
niệm vì một thế giới phát triển bền vững.
Giáo viên và nhân viên của trường:
Tất cả các giáo viên nước ngoài làm việc tại Chồi Xanh ít nhất đều có bằng Cử nhân về Giáo dục
hoặc chứng nhận giảng dạy sau đại học; rất nhiều giáo viên còn có bằng giáo dục cao hơn
và/hoặc chứng chỉ đặc biệt như phục hồi kỹ năng đọc, giáo dục đặc biệt, hoặc giảng dạy tiếng
1

Anh như một ngoại ngữ. Các nhân viên hỗ trợ giảng dạy của trường đều có chứng chỉ giảng dạy
hoặc được bồi dưỡng chuyên biệt ở trường để đảm bảo khả năng giúp đỡ từng cá nhân học sinh.
Nhân viên hỗ trợ và quản lý đều có chứng chỉ nghề nghiệp hoặc học thuật phù hợp với công việc
của mình.
Những cá nhân lựa chọn gia nhập cộng đồng của chúng tôi đều rất nhiệt tình và quyết tâm vì sự
lớn mạnh dài lâu của ngôi trường này. Các giáo viên đều chăm chỉ làm việc để đảm bảo rằng học
sinh có được sự giáo dục chất lượng trong thời gian học tập ở đây. Tất cả các thành viên khác
của trường đều đóng góp cho tầm nhìn phát triển và trách nhiệm chung của trường.





Trường chúng tôi là một cộng đồng gắn bó cùng chung một mục đích tương lai. Để hoà nhập tốt,
thành viên mới phải:
● Là người tự giác, có thể làm việc độc lập tốt
● Dễ thích nghi với các thay đổi để có thể làm việc trong một nhóm
● Giữ được các mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp trong và ngoài giờ làm việc
● Có khả năng hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ và khả năng giải quyết vấn đề
● Có khả năng giao tiếp hiệu quả
● Có tư duy toàn cầu và biết cảm thông
● Có tư duy vì nền giáo dục tận tâm và bền vững
● Sẵn sàng làm việc ít nhất 3 năm ở Chồi Xanh (nếu ở vị trí giảng dạy toàn thời gian hoặc
vị trí quản lý), hai năm (nếu ở vị trí toàn thời gian khác), hoặc một năm (nếu ở vị trí bán
thời gian)
Nếu bạn tin rằng mình đáp ứng được những điều trên, Chồi Xanh có thể trao cho bạn cơ hội để:
● Tham dự vào việc kiến tạo một ngôi trường trẻ trung, năng động và có tầm nhìn xa
● Là một phần của cộng đồng những cá nhân chuyên nghiệp và mang đầy cảm hứng luôn
chăm chỉ làm việc để góp phần vào nền giáo dục thế kỷ 21
● Gia nhập một cộng đồng bao gồm học sinh, giáo viên và gia đình vui vẻ, hạnh phúc và
năng động.
● Tham gia vô số các cơ hội phát triển bản thân và nghề nghiệp
● Tạo cảm hứng cho thế hệ tiếp theo gồm những công dân toàn cầu năng động và trách
nhiệm
Công việc:
Bằng cấp và Kinh nghiệm
Một ứng viên thành công nên có tất cả hoặc hầu hết các yêu cầu sau:
● Chứng chỉ nghề nghiệp về điện nước hoặc ngành nghề có liên quan
● Ít nhất hai năm kinh nghiệm trong nghề
● Kinh nghiệm làm việc theo tiêu chuẩn cao hoặc ở công ty nước ngoài (không bắt buộc)
● Biết tiếng Anh (không bắt buộc)
Nhiệm vụ và trách nhiệm cơ bản
● Làm việc theo nhóm để đảm bảo an ninh an toàn khuôn viên Chồi Xanh vào mọi lúc cho
giáo viên, nhân viên và học sinh.
● Bảo dưỡng và quản lý các khu vườn và không gian bên ngoài khác như: cắt cỏ, tỉa cây,
làm hàng rào, trồng cây, quét tước, bài trí lớp cỏ giả, sửa đường ống, vân vân
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● Bảo dưỡng và quản lý các khu nhà: sửa chữa, sơn, làm mộc, xây dựng, hồ đắp/hoàn thiện,
vân vân
● Bảo dưỡng dụng cụ: dụng cụ làm vườn và trong xưởng, cùng với một số công cụ dạy học
● Hỗ trợ ở các công việc như: bê vác/di chuyển dụng cụ theo yêu cầu của giáo viên và quản
lý trường, phản xạ khẩn cấp (trong các tình huống như gãy vỡ, rò rỉ, lũ lụt, và các tình
huống nguy hiểm khác ảnh hưởng đển sự an toàn của học sinh và/hoặc an ninh của
trường)
● An ninh: đảm bảo tất cả các cổng và cửa đều khoá khi trường đã nghỉ, giám sát hoạt động
tới trường và rời trường của học sinh sao cho an toàn, kiểm tra và đảm bảo an toàn cho
khu để xe, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về an ninh cho các sự kiện ngoài giờ học của trường
● Hoàn thiện và cải thiện không ngừng bằng cách tham gia các lớp học nghề nghiệp theo
yêu cầu của trường
● Thực hiện những nhiệm vụ chuyên nghiệp được giao
Lương và Lợi ích
● Lương dựa trên bằng cấp và kinh nghiệm
● Lợi ích bao gồm:
+ Bảo hiểm xã hội và Thuế thu nhập cá nhân: trường Chồi Xanh chi trả toàn bộ dưới tên
nhân viên
+ Ngày nghỉ có lương: 27 ngày mỗi năm, ngày lễ, 3 ngày nghỉ ốm, 3 ngày nghỉ do việc
gia đình, và 3 ngày nghỉ cưới
+ Sức khoẻ: được bảo hiểm xã hội toàn bộ, kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm, chính
sách bảo hiểm cho tai nạn và trường hợp khẩn cấp
+ Việc Phát triển Chuyên môn: các lớp học/khoá học được đề nghị tham gia tuỳ theo
từng trường hợp
+ Các lợi ích khác: điện thoại và chi phí đi lại (nếu việc dùng điện thoại và đi lại là do
trường yêu cầu)
Cách nộp hồ sơ:
Hồ sơ gửi đến jobs@greenshoots.edu.vn muộn nhất là ngày 17 tháng 3 năm 2017. Trong hồ sơ
cần có:
● Một lá thư trình bày chi tiết lý do ứng viên là người phù hợp với công việc
● Một bản lý lịch cho tới thời điểm hiện tại
● Thông tin liên lạc (điện thoại và thư điện tử) của ba người giới thiệu
Các ứng viên được chọn sẽ được trường liên lạc trước ngày 24 tháng 3 để dự một buổi phỏng
vấn trực tiếp hoặc qua skype.
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