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Mục tiêu:
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực Edutech.
Thời gian đào tạo: 3 tháng
Số lượng dự kiến: 5 bạn
Đối tượng:
Sinh viên năm cuối, mới tốt nghiệp hoặc dưới 2 năm kinh nghiệm (các chuyên ngành giáo dục,
ngôn ngữ, kinh doanh, công nghệ…).
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Có trình độ tiếng Anh tốt là một lợi thế (IELTS > 5.5, TOEIC > 600, TOEFL > 500).
- Có đam mê trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và đặc biệt là lĩnh vực Edutech.
- Biết sử dụng các công cụ thiết kế như AI, Photoshop, Proshow Gold, Canva… và có tư duy thiết
kế là một lợi thế.
- Có sự kiên trì, nhẫn nại, cẩn thận.
- Có sự ham học hỏi.
5. Quyền lợi:
- Được đào tạo các kỹ năng, kiến thức cần thiết để trở thành một nhân sự giỏi trong lĩnh vực
Elearning.
- Được trải nghiệm và tham gia các dự án thực tế với các đối tác nước ngoài.
- Được định hướng nghề nghiệp và tư vấn (mentor 1-1) bởi các chuyên gia của công ty.
- Được cung cấp tài khoản truy cập miễn phí hơn 100 khóa học kỹ năng trực tuyến của công ty.
- Được hưởng các chính sách và phúc lợi theo quy định.
- Phụ cấp/lương phù hợp với năng lực ứng viên, trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6.
6. Lộ trình đào tạo:
- Giai đoạn 1: Học và thực hành trên các công cụ thiết kế Elearning phổ biến.
- Giai đoạn 2: Tham gia và trải nghiệm các dự án thực tế với các đối tác nước ngoài.
7. Cách thức ứng tuyển:
- Các bạn ỨNG TUYỂN vui lòng nhấn vào nút ứng tuyển bên dưới hoặc gửi CV qua Email:
hr@talentmind.edu.vn với tiêu đề: [TME] – Elearning Development Talent Program – Họ và tên

