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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ GIẢNG THỂ  DỤC 

 

Địa điểm làm việc: 177A và 172-174-176-178-180 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh   

I. Mô tả công việc: 

➢ Chuẩn bị trang thiết bị cần thiết trước mỗi giờ học và cất trang thiết bị vào kho sau mỗi 

giờ học. 

➢ Cùng với giáo viên thể dục đưa ra các sáng kiến trong việc giảng dạy thể dục để giúp 

các em học sinh phát triển thể chất một cách tốt nhất. 

➢ Tham gia giảng dạy các giờ thể dục theo sự sắp xếp của giáo viên thể dục. 

➢ Hỗ trợ tổ chức hoạt động ngoại khóa và các sự kiện thể thao thường niên của trường. 

➢ Tham gia hướng dẫn và hỗ trợ lớp học theo giáo trình có sẵn của Mỹ. 

➢ Quan sát và hướng dẫn các động tác thể dục còn sai của từng em học sinh. 

II. Yêu cầu công việc: 

➢ Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thể dục thể thao  

➢ Có 3 năm kinh nghiệm với chức danh Trợ giảng môn thể dục thể thao ở các trường học, 

trung tâm ngoại ngữ.  

➢ Thành thạo Tiếng Anh (4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết) 

➢ Khả năng truyền đạt tốt và thể chất tốt 

➢ Ưu tiên các ứng viên được đào tạo và làm việc tại nước ngoài 

III.  Thời hạn nộp hồ sơ và thông tin liên hệ: 

➢ Hạn nộp hồ sơ từ: 01/10/2022 – 30/11/2022 

➢ Gửi CV, bản scan chứng chỉ/bằng cấp qua mail: ngoc.lam@mytas.edu.vn – Ms Ngọc  

➢ Mọi thắc mắc xin liên hệ Ms Ngọc - 0903952223 
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