
Pathway là trường kết hợp của KHOA HỌC và ĐẠO HỌC, trong đó Đạo học là nền tảng, là cốt lõi (được đưa vào trong từng tiết học, từng chuyến dã 

ngoại, từng bữa ăn…cho đến mọi hành vi ứng xử trong cuộc sống). 

Về ĐẠO HỌC Phương Đông, chúng tôi dùng triết lý 3 gốc rễ làm nền tảng: Đạo đức, Trí tuệ và Nghị lực (Giới – Định – Tuệ). Để từ đó nó thấm sâu 

thành giá trị cốt lõi lớn nhất, sâu sắc nhất trong từng GV, HS và trong từng Phụ huynh…(triển khai 5 lời hứa, tư duy nhân quả, học làm người tốt, em là 

chiến sĩ đặc nhiệm, thư giãn thanh lọc tâm…). Về KHOA HỌC chúng tôi áp dụng những kiến thức, những phương pháp tối ưu (Kiến tạo, Montessori… đã 

được điều chỉnh để đưa 3 gốc rễ vào), phù hợp với trẻ trong từng lứa tuổi (Đảm bảo trẻ dễ học, dễ hiểu, nhớ lâu, chơi chính là học…) 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi luôn đón chào những ai thật sự trăn trở, tâm huyết và sẵn sàng dấn thân với Giáo dục Nhân cách.  

Đây không phải là Tuyển-dụng mà là tìm Cộng-sự cùng chí hướng 
 

Cần anh chị giới thiệu ứng viên cho hệ thống 6 trường Pathway (Tuệ Đức): 

Hình thức cộng tác: Toàn thời gian, bán thời gian… tại Q2, Q3 và Q12 

1) GV đứng lớp, GV kỹ năng, bảo mẫu (mầm non, tiểu học, và trung học...) 

2) Chuyên gia nâng cao chất lượng giáo dục (Anh văn, Toán, Kiến tạo…) 

3) Triển khai Chánh Pháp (Nhân quả Đạo đức…) cho 200 

giáo viên+1000 trẻ… 

4) Hiệu trưởng, Quản lý trường, CEO, Quản lý điều hành, Trợ lý GĐ… 

5) Chuyên gia xây dựng hệ thống, Chuyên gia triển khai & giám sát và duy 

trì hệ thống 
 

Tìm kiếm liên tục, không giới hạn thời gian, không quan 

trọng bằng cấp chuyên môn. 

Càng nhiều tiêu chí thì càng ưu tiên 
1-Tâm huyết lĩnh vực Giáo Dục (coi Giáo dục quan trọng hơn hẳn Tiền bạc) 

2-Trăn trở, quan tâm sâu sắc đến Nhân cách, Đạo đức (có thể nói chuyện 

về Nhân cách suốt 1h) 

3-Đam mê Dạy trẻ: cách phát triển Tư duy, tìm hiểu logic của từng vấn đề, 

cách quan sát đa chiều… 

4-Đam mê Rèn luyện trẻ: uốn nắn trong tập luyện, kỷ luật, võ thuật, bơi lội, 

thể thao, leo núi… 

5-Ưu tiên đã biết phần nào của Chánh Pháp (Giới, Định, 

Tuệ) và luôn muốn hiểu sâu hơn nữa 

6-Biết sống đơn giản, rộng lượng, vị tha, hướng tới vì cộng đồng, vì xã 

hội ngày càng sống tốt hơn… 
 

 

Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra, Nhưng được quyền tạo dựng nhân cách sống. 
Đây là quá trình đãi cát tìm vàng, là tìm cộng sự tâm huyết giáo dục đúng nghĩa... rất mong các bạn hỗ trợ để có 1 nhóm mạnh về giáo dục Nhân cách…   

www.pathway.edu.vn - Liên hệ: Ms.Hương 0915.335 908, Mr.Quân FB/Zalo/call: 0989.330.880 

http://www.pathway.edu.vn/


 

1. Hiệu trưởng hoặc Quản lý trường (mầm non, cấp 1&2) 

Người kết nối & lan tỏa giá trị Đạo đức-Trí tuệ-Nghị lực cho toàn thể nhà trường. 

-Có nhiều năm làm Hiệu trưởng, hiệu phó uy tín (với vị trí hiệu trưởng). 

-Ϲó kinh nghiệm tổ chức, quản lý từ 20-100 nhân sự ít nhất 5 năm và có kết quả tốt. 

-Kỹ năng xây dựng, giám sát hệ thống giáo dục & đánh giá giáo viên & học sinh. 

-Sẵn sàng tiếp nhận & triển khai phương pháp giáo dục hiện đại (Kiến tạo…) 

-Đào tạo phát triển đội ngũ Giáo viên, đội ngũ kế thừa. 

-Ƭổ chức thực hiện các quyết định củɑ Hội đồng quản trị & báo cáo định kỳ. 

-Quản lý các hoạt động hàng ngày củɑ trường: nhân sự, học sinh, phụ huynh… 

-Ϲó thể thɑm giɑ giảng dạy, điều động luân chuyển khi cần thiết; 

-Thông minh, sáng tạo, dấn thân sâu sắc với đổi mới Giáo dục. 

-Luôn coi Giáo dục Nhân cách đạo đức quan trọng hơn cả Tiền tài và Địa vị. 

-Tự học (1-2 cuốn sách/tháng), ưu tiên đã học NLP, Năng đoạn kim cương, thiền Vipassana 

-Biết & thích học về 03 gốc rễ chánh pháp (Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực), Nhân quả. 

 

2. Trợ lý Hiệu trưởng (đây là cánh tay phải của sếp) 

Người cộng sự và đảm nhận 70% công việc của sếp (việc khó mới chuyển lên trên). 

-Sẵn sàng làm mọi việc Học+Làm được giao (có thể từ 7am-9pm, kể cả Chủ Nhật) 

-Sáng tạo, năng lực quan sát đa chiều, phân tích tốt. 

-Có khả năng tư duy hệ thống (ISO, Kaizen…) 

-Khá thành thạo về các kĩ năng văn phòng (word, excel, powerpoint…) 

-Quản lý các hoạt động hàng ngày củɑ trường: nhân sự, học sinh, phụ huynh… 

-Ϲó thể thɑm giɑ giảng dạy, điều động luân chuyển khi cần thiết; 

-Thông minh, sáng tạo, dấn thân sâu sắc với đổi mới Giáo dục. 

-Luôn coi Giáo dục Nhân cách đạo đức quan trọng hơn cả Tiền tài và Địa vị. 

-Tự học (1-2 cuốn sách/tháng), ưu tiên đã học NLP, Năng đoạn kim cương, thiền Vipassana 

-Biết & thích học về chánh pháp (Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực), Nhân quả. 

 

3. Họa sĩ vẽ tranh nhân quả đạo đức (có thể tham gia bán thời gian) 

Người truyền tải Đạo đức trên từng nét vẽ & lan tỏa Nhân cách trên từng bức tranh 

-Ưu tiên am hiểu chánh pháp, vẽ theo phong cách hoạt hình trẻ thơ. 

-Có hiểu biết nhất định về Nhân quả, thực HIỂU giá trị to lớn việc sẽ làm (vẽ tranh nhân quả) 

 

4. Bếp trưởng, nhân viên cấp dưỡng 

Người trao yêu thương & bình an vào từng bữa ăn 

-Ưu tiên biết nấu ăn Thực dưỡng, biết nấu ăn ngon cho hơn 700 suất. 

-Chịu khó, siêng năng, gọn gàng và…YÊU TRẺ. 

-Ưu tiên người đã có kinh nghiệm nấu ăn tại trường học… 

 

5. Chuyên viên Truyền thông (Digital Marketing, Web, FB, Đồ họa…) 

Mỗi bài viết là một tác phẩm đầy sáng tạo, qua đó nhân rộng những giá trị Giáo dục đến 

cộng đồng.  

-Nắm bắt nhanh, hiểu và hiện thực đúng, đủ các ý tưởng đưa ra. 

-Sáng tạo, chủ động đề xuất ý tưởng, giải pháp. 

-Am hiểu nhiều kĩ năng (Web, FB, Wordpress, AI, Proshow…) 

-Triển khai Email & SMS marketing, quản lý danh sách & chăm sóc khách hàng (CRM) 

-Có khả năng tự học, đảm nhiệm về truyền thông (viết bài, thiết kế, chạy quảng cáo) 

-Quản lý thông tin hàng ngày, đảm bảo ngày nào cũng có thông tin mới về Lớp học, Giáo 

dục… trên các kênh mạng xã hội và diễn đàn. 

-Khai thác các kênh online, liên kết và các quan hệ hợp tác với các tổ chức giáo dục. 

 

6. Giám Đốc Điều Hành CEO 

Người thuyền trưởng xây dựng và phát triển hệ thống. Người thấm sâu các giá trị Đạo đức-

Trí tuệ-Nghị lực cho toàn thể CBNV và GV các trường. 

-Ϲó kinh nghiệm tổ chức, quản lý trên 100 nhân sự (ít nhất 5 năm) và có kết quả tốt. 

-Ưu tiên người đã từng làm CEO thành công trên 5-10 năm, quyết đoán và có uy lực. 

-Luôn học hỏi các kiến thức nền tảng về khoa học quản trị. 

-Kỹ năng xây dựng, giám sát hệ thống và đánh giá giáo viên & học sinh. 

-Có khả năng tư duy hệ thống (ISO, Kaizen…) và xây dựng chuẩn hóa hệ thống. 

-Thông minh, sáng tạo, dấn thân sâu sát thực tế. 

-Sẵn sàng tiếp nhận & triển khai phương pháp giáo dục hiện đại (Kiến tạo…) 

-Thích thách thức, vượt khó & áp lực, không ngại va chạm, sâu sát thực tế.  

-Ƭổ chức thực hiện các quyết định củɑ Hội đồng quản trị & báo cáo định kỳ. 

-Quản lý các hoạt động hàng ngày củɑ các trường: nhân sự, học sinh, phụ huynh… 

-Ưu tiên người trải nghiệm nhiều việc, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có kinh nghiệm về Giáo 

dục, thông hiểu về con người, nhiều vốn sống, biết cách xử thế khéo léo. 

-Ưu tiên thể lực tốt và đã làm nhiều việc cộng đồng. 

-Luôn coi Giáo dục Nhân cách đạo đức quan trọng hơn cả Tiền tài và Địa vị. 

-Tự học (1-2 cuốn sách/tháng), ưu tiên đã học NLP, Năng đoạn kim cương, thiền Vipassana 

-Biết & thích học về chánh pháp (Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực), Bát chánh đạo, Nhân quả. 

 

7. Trợ lý Ban Điều Hành (đây là cánh tay phải của sếp) 

Người cộng sự và đảm nhận 70% công việc của sếp (việc khó mới chuyển lên trên). 

-Khả năng tự học tốt (ít nhất 2 cuốn sách/tháng), dấn thân mạnh. 

-Chịu khó, sẵn sàng làm mọi việc Học+Làm được giao (có thể từ 7am-10pm, kể cả Chủ Nhật) 

-Sáng tạo, năng lực quan sát đa chiều, thông minh, phân tích tốt, biết đúc kết các vấn đề. 

-Có khả năng tư duy hệ thống (ISO, Kaizen…) và xây dựng chuẩn hóa hệ thống. 

-Có kinh nghiệm quản lý dự án ít nhất 2 năm (và có từ 5 nhân sự trở lên) 



-Khá thành thạo về các kĩ năng văn phòng (word, excel, powerpoint…) 

-Bạn sẽ được giao bài kiểm tra tự học+làm (5h-10h/ngày) ngay từ khi nộp hồ sơ  

(Đọc sách, nghe giảng Clip… và tóm ý, viết lại thành sơ đồ, lập kế hoạch công việc…) 

-Thích thách thức, vượt khó & áp lực, không ngại va chạm, sâu sát & quyết đoán.  

-Sống đơn giản, sống bụi được. Có thể coi mọi nơi mình đến đều là nhà được. 

-Ưu tiên thể lực tốt và đã làm nhiều việc cộng đồng. 

-Luôn coi Giáo dục Nhân cách đạo đức quan trọng hơn Tiền tài và Địa vị. 

-Ưu tiên ai đã học NLP, Năng đoạn kim cương, thiền Vipassana… 

-Biết & thích học về chánh pháp (Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực), Bát chánh đạo, Nhân quả. 

 

8. Chuyên viên Odoo, Open Educat (chuyên gia xây dựng hệ thống) 

-Thông minh, có thể tư vấn, thiết kế mô hình phần mềm quản lý nhóm trường học. 

-Có kinh nghiệm lập trình Odoo Open Erp, Open EduCat & Web. 

-Có khả năng phát hiện lỗi từ các phòng ban và đưa ra giải pháp mang tính hệ thống. 

-Chuyển tiết học thành bài giảng online với bộ trắc nghiệm cho GV và học sinh. 

-Có khả năng tự học, có tư duy hệ thống thực tế & đưa vào phần mền quản lý 

-Đam mê và dấn thân sâu sắc cho phục vụ Giáo Dục. 

-Ưu tiên ai đã học NLP, Năng đoạn kim cương, thiền Vipassana 

Nếu đã có kinh nghiệm chuẩn hóa hệ thống (trên 3 năm)… sẽ được ưu tiên vị trí Tổ trưởng 

 

9. Chuyên gia nâng cao chất lượng tiết học (Toán, Văn, Ngoại ngữ, Đạo đức, Kiến tạo…) 

Người kiến tạo: mỗi tiết học là một giờ chơi, mỗi tình huống là một bài học sâu sắc. 

Người truyền tải chánh pháp (Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực), đến từng bộ môn, từng lớp học. 

-Rất sâu sắc và thông minh logic (từ logic lý thuyết đến logic trong thực tế đời sống) 

-Luôn coi Giáo dục Nhân cách đạo đức quan trọng hơn cả Tiền tài và Địa vị. 

-Đam mê giáo dục, nghiên cứu & triển khai thực tế từ 7am-10pm trong vài tháng liên tục 

-Khả năng quan sát tốt, nắm bắt từ chi tiết đến tổng quan vấn đề => cải tiến và thực thi 

các môn khác nhau như: Toán, Khoa học, Văn, Sử, Ngoại ngữ, Kỹ năng, Đạo đức, Kiến tạo… 

-Có kinh nghiệm cải thiện chất lượng giáo dục trong thực tế (từ 3 năm trở lên). 

-Có khả năng chuẩn hóa tài liệu thành qui trình và đào tạo đội ngũ Giáo viên giảng dạy. 

-Có thể liên hệ, nhận link video lớp học để chuẩn bị kế hoạch đề xuất trước phỏng vấn. 

-Ưu tiên thể lực tốt và đã làm nhiều việc cộng đồng. 

-Biết & thích học về chánh pháp (Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực), Bát chánh đạo, Nhân quả. 

-Tự học (1-2 cuốn sách/tháng), ưu tiên đã học NLP, Năng đoạn kim cương, thiền Vipassana 

 

10. Chuyên gia triển khai Kiến tạo (phương pháp kiến tạo, Montessori) 

Người triển khai kiến tạo: mỗi tiết học là một giờ chơi, mỗi tình huống là một bài học sâu sắc. 

-Kiến thức chuyên sâu về phương pháp Kiến tạo, Montessori. 

-Khả năng thiết kế giáo trình, kế hoạch giảng dạy phù hợp từng môi trường. 

-Có kinh nghiệm triển khai thực tế trên 2 năm. 

-Có kinh nghiệm đào tạo đội ngũ Giáo viên giảng dạy Kiến tạo. 

-Có tư duy hệ thống, đo lường và đánh giá định kỳ chất lượng Kiến tạo. 

-Có khả năng tư duy hệ thống (ISO, Kaizen…) và xây dựng chuẩn hóa hệ thống. 

-Ϲó thể thɑm giɑ giảng dạy, triển khai đến các trường trong hệ thống. 

-Thích thách thức, vượt khó & áp lực, không ngại va chạm, sâu sát & quyết đoán.  

-Sống đơn giản, sống bụi được. Có thể coi mọi nơi mình đến đều là nhà được. 

-Ưu tiên thể lực tốt và đã làm nhiều việc cộng đồng. 

-Tự học liên tục (1-2 cuốn sách/tháng), ưu tiên ai đã học NLP, Năng đoạn kim cương, thiền 

Vipassana 

 

11. Chuyên gia Lắng nghe (để thấu hiểu và có giải pháp cho vấn đề) 

Người tâm tình cùng mọi nhân viên, nhà tâm lý & giải tỏa các ách tắc… 

-Kĩ năng giao tiếp, “lắng” nghe tốt, nắm bắt trọn vẹn vấn đề (đa chiều) 

-Luôn đi xuống từng bộ phận để làm bầu bạn tâm sự của mọi người.  

-Kỹ năng Quan sát nhận biết vấn đề nhanh và nhiều chiều (đầy đủ). 

-Thông minh, sâu sắc => CHỦ ĐỘNG đề xuất giải pháp với Ban Điều Hành. 

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tư vấn tâm lý, nhân sự, NLP, thiền… 

-Ưu tiên đã làm nhiều việc cộng đồng. 

 

 

12. Chuyên gia Anh Văn 

Người chắp cánh cho trẻ trở thành những công dân toàn cầu. Trẻ được học các nền văn hóa 

qua từng tiết học. Lấy Nhân cách đạo đức làm gốc rễ, lấy Công nghệ làm phương tiện giảng 

dạy. 

-Kiến thức chuyên môn tiếng Anh và hiểu về giáo dục. 

-Có kinh nghiệm thiết kế, thẩm định tài liệu, chương trình, lập kế hoạch giảng dạy và điều 

phối giáo viên. 

-Có khả năng thiết kế bài giảng về 50 vĩ nhân, danh nhân, đảm bảo trẻ có thể kể về cuộc đời 

của họ, những đóng góp vĩ đại của họ cho nhân loại bằng tiếng Anh. 

-Có trên 2 năm kinh nghiệm triển khai thực tế đưa công nghệ vào giảng dạy. 

-Có khả năng xây dựng tủ phim giáo dục tiếng Anh (100 bộ phim hoạt hình, tài liệu, phim 

kinh điển…). 

-Có khả năng tư duy hệ thống (ISO, Kaizen…) và xây dựng chuẩn hóa hệ thống. 

-Ϲó thể thɑm giɑ giảng dạy, triển khai đến các trường trong hệ thống. 

-Có kinh nghiệm xây dựng và đào tạo đội ngũ Giáo viên. 

-Sáng tạo, dám thách thức với cái mới, cái khó, không ngại va chạm. 

-Ưu tiên ai đã làm nhiều việc cộng đồng. 

-Tự học liên tục (1-2 cuốn sách/tháng), Ưu tiên ai đã học NLP, Năng đoạn kim cương, thiền 

Vipassana. 

 



13. Giáo viên kỹ năng (võ, bơi, sinh tồn, cứu hộ, rèn luyện quân đội v.v…) 

Người biến mỗi trò chơi thành sự rèn luyện, thành chiến binh nhí, vượt qua sợ hãi và mạnh 

mẽ lên… 

-Tương tác tốt với trẻ, hiểu tâm lý và truyền nghị lực được cho trẻ. 

-Có tinh thần tự học các kỹ năng (từ YouTube, từ các trường quân đội) 

-Ưu tiên tốt nghiệp từ trường ĐH thể thao (biết đủ món Võ, Thể thao, Bơi lội…) 

-Ưu tiên có kinh nghiệm trong rèn luyện quân đội (và rèn luyện đặc nhiệm) 

-Ưu tiên biết tiếng Anh giao tiếp cơ bản (phát âm chuẩn) 

-Ham thích học hỏi chánh pháp (Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực, Nhân quả, Thiền vipassana) 

Nếu đã từng làm tổ trưởng, phát triển nhóm (trên 3 năm)…bạn sẽ được ưu tiên vị trí Tổ 

trưởng tổ kỹ năng 
 

14. Giáo viên đứng lớp: 

Người thổi hồn nhân cách và kiến tạo mỗi tiết học là 1 giờ “làm việc” cho trẻ… 

-Tâm huyết với giáo dục, không bắt buộc có kinh nghiệm 

-Yêu mến trẻ, am hiểu tâm lý lứa tuổi 

-Giọng nói chuẩn, ưu tiên giáo viên nam 

-Sử dụng vi tính thành thạo để cập nhật học bạ điện tử, soạn bài giảng… 

-Thông minh, hiểu vấn đề rõ chứ không máy móc trong dạy học. 

-Ưu tiên giỏi tiếng Anh, ham học hỏi các kỹ năng rèn luyện kiểu quân đội. 

-Ưu tiên ai đã làm nhiều việc cộng đồng (hoặc sẵn sàng làm cộng đồng vào các ngày nghỉ). 

-Tự học (1-2 cuốn sách/tháng), Ưu tiên đã học NLP, Năng đoạn kim cương, thiền Vipassana. 

-Được đào tạo liên tục suốt năm, đôi khi học cả ngày Thứ 7 & Chủ nhật (ham thích học hỏi) 
 

15. Bảo mẫu Mầm Non, Tiểu Học 

Người mẹ thứ hai của bé… 

-Nữ, tuổi từ 25-35. tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên 

-Yêu trẻ, am hiểu tâm lý trẻ 

-Trung thực, siêng năng, chịu khó 

-Có lòng yêu nghề, gắn bó lâu dài với công việc 

-Có kinh nghiệm chăm sóc trẻ là một điểm cộng 

-Ưu tiên ai đã làm nhiều việc cộng đồng (hoặc sẵn sàng làm cộng đồng vào các ngày nghỉ). 

-Được đào tạo liên tục suốt năm, đôi khi học cả ngày Thứ 7 & Chủ nhật (ham thích học hỏi) 

 

16. Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành, Bảo trì Tòa Nhà (Trường học) 

Người đóng góp âm thầm cho mọi phòng ban đều hoạt động tốt... 

-Nam tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, điện–điện tử, 

nhiệt lạnh. 

-Giám sát, bảo trì các hệ thống thiết bị trong trường học (Âm thanh, Camera, điện, máy lạnh, 

nước, hồ bơi, khu sân chơi, bàn ghế học sinh...) 

-Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và nội quy trường học. 

-Tích cực tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ. Học hỏi, nâng cao các kiến thức kỹ thuật và 

cùng hỗ trợ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện những công tác chung toàn trường. 

-Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý. 

-Có kinh nghiệm về xây dựng, điện, nước, máy lạnh, cơ khí (hàn), cơ bản về nhôm kính, 

nghề mộc. 

-Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên cho ứng viên đã từng làm bảo trì 

hệ thống điện trong tòa nhà. 

-Mức lương 5-8 triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm thực tế) 
 

Khi được nhận vào làm việc tại Pathway, tùy vào từng vị trí bạn sẽ được:   

-Chế độ phúc lợi: lương tháng thứ 13, Thưởng Lễ/Tết, được đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy 

định, khám sức khỏe định kỳ miễn phí, đi du lịch hàng năm, Thưởng đột xuất… 

-Được làm trong môi trường phát triển ổn định. 

-Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng, đạo đức, Thiền… 

-Giáo viên được đào tạo các phương pháp giáo dục tiên tiến (Montessori, Kiến tạo, Giáo dục 

kiểu Nhật…) 

-Đặc biệt có chỗ ăn và ở lại cho nhân viên ở xa. 

-Ưu tiên ai đã làm nhiều việc cộng đồng (hoặc sẵn sàng làm việc cộng đồng vào các ngày 

nghỉ). 

 

♦  VUI LÒNG LIÊN HỆ 

Các tiêu chí trên quả là khó (nhất là trong thời kì của sống Nhanh & Gấp …) 

Tuy nhiên không tìm, sẽ không bao giờ thấy. Không gõ, cửa sẽ không bao giờ mở 

Bạn hãy thực hiện theo các bước như sau để chúng ta có duyên gặp nhau nhé: 

Bước 1: Nghe và viết cảm nhận 10 dòng về 05 chủ đề bất kỳ được tải từ đường link sau: 

Link: http://thuvien.bkc.vn/Hieu-Ve-Trai-Tim/ 

Bạn lưu tên file theo mẫu sau nhé: “yymmdd_Bai Cam Nhan_Nguyen Van B”. 

Bạn in bài cảm nhận nộp chung với Hồ sơ nhân sự khi đến phỏng vấn.  

Bước 2:  Gửi hồ sơ qua email tuyendung@pathway.edu.vn 

Hồ sơ gồm: 

1.CV của bạn. 

2.Một lá thư, tự truyện… thuyết phục rằng: bạn phù hợp với Pathway, với Giáo dục. 

3.Bài cảm nhận ở Bước 1 

Lưu ý: Tiêu đề theo mẫu: “yymmdd_Ung Vien_GVTH_Nguyen Thi A” bạn nhé! 

Để có thêm thông tin, xin liên hệ: 

Mr. Quân 0989.330880 (FB, Zalo), Ms.Hương 0915.335.908, Mr. Minh 0129.4858227 

 

Ưu tiên nhân sự từ các trường Điều dưỡng, Mầm non, trường 

Phật học và từ các nhóm hoạt động cộng đồng… rất mong các bạn hỗ 

trợ để có 1 nhóm mạnh về giáo dục Nhân cách 

http://thuvien.bkc.vn/Hieu-Ve-Trai-Tim/
mailto:tuyendung@pathway.edu.vn

