
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – 01 Giảng viên tại bộ môn Kinh tế Công nghiệp 

 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 Giảng dạy các học phần liên quan đến kinh tế năng lượng, quản lý năng lượng; 

  Hướng dẫn và chấm khoa luận, luận văn luận án; 

 Tham gia xây dựng chương trình đào tạo; tham gia đổi mới phương pháp giảng 
dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; 

 Biên soạn sách phục vụ đào tạo; 

 Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, hướng dẫn thực hành và thực tập; 

 Thực hiện các công việc, hoạt động khác của Bộ môn/Viện /Trường khi được yêu 
cầu. 

2. YÊU CẦU 

 Trình độ: Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế năng lượng, Kinh tế công nghiệp, Quản lý 
năng lượng hoặc các ngành gần; 

 Tuổi ≤ 40; 

 Ưu tiên ứng viên được đào tạo tại nước ngoài; 

 Ngoại ngữ:  

+ Nếu đào tạo trong nước phải có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương (có thời 

hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ).  

+ Nếu đào tạo ở nước ngoài: Có chứng chỉ tiếng Anh B2 trở lên hoặc tương đương 

(có thời hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ). Nếu học ở nước ngoài mà luận văn 
hoặc luận án viết bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên.  

 

3. QUYỀN LỢI 

 Được làm việc trong môi trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên 
nghiệp, có nhiều học viên, sinh viên tài năng; 

 Được ưu tiên giao đề tài cấp cơ sở kinh phí có thể lên tới 120 triệu/01 sản phẩm 

khoa học công bố trên tạp chí uy tín; 

 Được tham gia  đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế; 

 Mức lương cạnh tranh; 

 Được hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 
nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Đại học. 

 

 

 

 

 

 



VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – 02 giảng viên tại bộ môn Quản lý công nghiệp 

 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 Giảng dạy theo chương trình đào tạo đại học, đặc biệt là Chương trình tiên tiến về 
Logistics và Chuỗi Cung ứng; các Chương trình thạc sỹ, và tiến sỹ theo sự phân 

công của Bộ môn và Viện; 

  Hướng dẫn và chấm khoa luận, luận văn luận án 

 Tham gia xây dựng chương trình đào tạo; tham gia đổi mới phương pháp giảng 

dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; 

 Biên soạn sách phục vụ đào tạo; 

 Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, hướng dẫn thực hành và thực tập; 

 Thực hiện các công việc, hoạt động khác của Bộ môn/Viện /Trường khi được yêu 
cầu. 

2. YÊU CẦU 

 Trình độ: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý vận hành, Quản lý sản xuất, Hệ thống sản 
xuất, Quản lý đổi mới và sáng tạo, Quản lý Chuỗi cung ứng, Toán ứng dụng, Toán 

tối ưu hoặc các các ngành gần; 

 . Tuổi ≤ 40; 

 Ưu tiên ứng viên được đào tạo tại nước ngoài; 

  Thành thạo các phần mềm mô phỏng sản xuất và mô phỏng chuỗi cung ứng 

 Ngoại ngữ: 
+ Nếu đào tạo trong nước phải có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương (có thời 

hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ).  

+ Nếu đào tạo ở nước ngoài: Có chứng chỉ tiếng Anh B2 trở lên hoặc tương đương 

(có thời hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ). Nếu học ở nước ngoài mà luận văn 

hoặc luận án viết bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên.  

 

3. QUYỀN LỢI 

 Được làm việc trong môi trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên 

nghiệp, có nhiều học viên, sinh viên tài năng; 

 Được ưu tiên giao đề tài cấp cơ sở kinh phí có thể lên tới 120 triệu/01 sản phẩm 
khoa học công bố trên tạp chí uy tín; 

 Được tham gia  đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế; 

 Mức lương cạnh tranh; 

 Được hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 
nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Đại học. 

 

 

 

 



VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – 01 Giảng viên tại bộ môn Kinh tế học 

 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 Giảng dạy theo chương trình đào tạo đại học nhất là cho các chương trình tiên tiến, 
thạc sỹ, tiến sỹ với các học phần về Kinh tế học, kinh tế lượng, phân tích định 

lượng theo sự phân công của Bộ môn và Viện; 

 Hướng dẫn và chấm khoa luận, luận văn luận án; 

 Tham gia xây dựng chương trình đào tạo; tham gia đổi mới phương pháp giảng 

dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; 

  Biên soạn sách phục vụ đào tạo; 

 Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, hướng dẫn thực hành và thực tập; 

 Thực hiện các công việc, hoạt động khác của Bộ môn/Viện /Trường khi được yêu 
cầu. 

2. YÊU CẦU 

 Trình độ: Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế học, kinh tế lượng và các lĩnh vực khoa 
học về kinh tế, toán kinh tế, phân tích dữ liệu kinh tế hoặc các ngành gần; 

  Tuổi ≤ 40; 

 Ưu tiên ứng viên được đào tạo tại nước ngoài; 

 Ngoại ngữ: 

+ Nếu đào tạo trong nước phải có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương (có thời 

hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ).  
+ Nếu đào tạo ở nước ngoài: Có chứng chỉ tiếng Anh B2 trở lên hoặc tương đương 

(có thời hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ). Nếu học ở nước ngoài mà luận văn 

hoặc luận án viết bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên.  

 

3. QUYỀN LỢI 

 Được làm việc trong môi trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên 
nghiệp, có nhiều học viên, sinh viên tài năng; 

 Được ưu tiên giao đề tài cấp cơ sở kinh phí có thể lên tới 120 triệu/01 sản phẩm 

khoa học công bố trên tạp chí uy tín; 

 Được tham gia  đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế; 

 Mức lương cạnh tranh; 

 Được hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 
nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Đại học. 

 

 

 

 

 



VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – 01 Giảng viên tại bộ môn Khoa học Quản lý và 

Luật 

 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 Giảng dạy các học phần liên quan đến Luật, Luật Kinh tế, Luật Kinh doanh và các 

lĩnh vực gần có liên quan; 

 Hướng dẫn và chấm khóa luận, luận văn luận án; 

 Tham gia xây dựng chương trình đào tạo; tham gia đổi mới phương pháp giảng 

dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; 

 Biên soạn sách phục vụ đào tạo; 

 Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, hướng dẫn thực hành và thực tập; 

 Thực hiện các công việc, hoạt động khác của Bộ môn/Viện /Trường khi được yêu 
cầu. 

2. YÊU CẦU 

 Trình độ: Tiến sỹ chuyên ngành Luật, Luật kinh tế, hoặc Kinh tế học và quản lý 
nhà nước, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành gần nhưng phải có bằng cử nhân 

luật hoặc bằng 2 về luật; 

 Tuổi ≤ 40; 

 Ưu tiên ứng viên được đào tạo tại nước ngoài; 

 Ngoại ngữ: 

+ Nếu đào tạo trong nước phải có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương (có thời 
hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ).  

+ Nếu đào tạo ở nước ngoài: Có chứng chỉ tiếng Anh B2 trở lên hoặc tương đương 

(có thời hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ). Nếu học ở nước ngoài mà luận văn 

hoặc luận án viết bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên.  

 

3. QUYỀN LỢI 

 Được làm việc trong môi trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên 
nghiệp, có nhiều học viên, sinh viên tài năng; 

 Được ưu tiên giao đề tài cấp cơ sở kinh phí có thể lên tới 120 triệu/01 sản phẩm 

khoa học công bố trên tạp chí uy tín; 

 Được tham gia  đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế; 

 Mức lương cạnh tranh; 

 Được hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 

nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Đại học. 

 

 

 

 

 

 



VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – 01 Giảng viên tại bộ môn Quản lý tài chính 

 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

  Giảng dạy những học phần chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kiểm toán (Kiểm toán 
cơ bản, Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động, Kiểm soát nội bộ) cho cả 

Chương trình đào tạo chuẩn, Chương trình đào tạo tiên tiến (Elitech); 

  Hướng dẫn và chấm khoá luận, luận văn, luận án; 

 Tham gia xây dựng chương trình đào tạo; tham gia đổi mới phương pháp giảng 

dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; 

  Biên soạn sách phục vụ đào tạo; 

 Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, hướng dẫn thực hành và thực tập; 

 Thực hiện các công việc, hoạt động khác của Bộ môn/Viện /Trường khi được yêu 
cầu. 

2. YÊU CẦU 

 Trình độ: Tiến sỹ chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính, hoặc các ngành gần 
khối kinh tế, quản trị kinh doanh; 

  Tuổi ≤ 40; 

  Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của các 
hiệp hội Kế toán, kiểm toán quốc tế: ACCA, CPA, ICAEW,… 

 Ưu tiên ứng viên được đào tạo tại nước ngoài; 

 Ngoại ngữ: 
+ Nếu đào tạo trong nước phải có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương (có thời 

hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ).  

+ Nếu đào tạo ở nước ngoài: Có chứng chỉ tiếng Anh B2 trở lên hoặc tương đương 

(có thời hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ). Nếu học ở nước ngoài mà luận văn 

hoặc luận án viết bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên.  

3. QUYỀN LỢI 

 Được làm việc trong môi trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên 

nghiệp, có nhiều học viên, sinh viên tài năng; 

 Được ưu tiên giao đề tài cấp cơ sở kinh phí có thể lên tới 120 triệu/01 sản phẩm 
khoa học công bố trên tạp chí uy tín; 

 Được tham gia  đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế; 

 Mức lương cạnh tranh; 

 Được hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà 
nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Đại học. 

 

 


