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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tham gia hệ thống dạy kèm qua ứng dụng kết nối gia sư thông minh
uTEACHER
Công ty cổ phần gia sư thông minh uTEACHER (uTEACHER) được đầu tư bởi
DUCAPITAL Holding hợp tác cùng The Smart LIGHT và TSL-PGA; uTEACHER là
đơn vị cung cấp dịch vụ gia sư và vận hành ứng dụng kết nối gia sư thông minh Dạy &
Học (mô hình tựa Uber/Grab trong giáo dục) tiên phong tại Việt Nam. Để đảm bảo số
lượng người dạy theo yêu cầu đặt lịch của phụ huynh thông qua hệ thống apps
uTEACHER trong các năm 2020 - 2022, công ty thông báo tuyển dụng:
1. Số lượng: 10.000 gia sư
2. Phạm vi tuyển dụng: Toàn quốc
3. Trình độ dạy yêu cầu: Từ lớp 1 đến 12
4. Các môn học: Theo hệ thống SGK của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5. Điều kiện:
- Có smartphone hoặc máy tính bảng có kết nối internet;
- Có mong muốn dạy kèm các môn học từ lớp 1 đến lớp 12;
- Không giới hạn độ tuổi và chuyên ngành chuyên môn; ưu tiên Tốt nghiệp chuyên ngành sư
phạm hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc sinh viên chuyên nhành sư phạm;
- Dành tối thiểu 12 giờ/tuần cho công việc dạy kèm trực tuyến ngoài giờ hành chính.
6. Quyền lợi:
- Được nhận công dạy kèm tính theo thời gian dạy thực tế từng buổi học;
- Được ký hợp đồng hợp tác lâu dài với công ty vận hành dịch vụ gia sư thông minh;
7. Trách nhiệm:
- Sắp xếp thời gian dạy học theo lịch phân công từ hệ thống công nghệ Apps uTEACHER;
- Ký hợp đồng lao động lâu dài;
- Nhận lương: theo từng buổi dạy qua ngân hàng (hoặc thẻ ATM).
8. Đăng ký online tại địa chỉ: www.uteacher.vn
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