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CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN GIAO DVC CQNG HOA xA HO! CHU NGHL& VIT NAM 

J4at1-i Dc Ip  - Ti do - hnh phüc 

S&0W/2021/CV-POMATH HàNçi, ngày 06 tháng 7 nám 2021 
V/v: PMI hQp tziyn dung giáo viên 

KInh ifri: BAN GIAM fflIU TR!RING BA! HQC SI! PHAM HA NO! 2 
KHOA TOAN 
KHOA GIAO DVC  TIEU HQC 

Cong ty C phn phát tri&i giáo dic POMATH — là cOng ty v giáo dic vài djnh huo'ng nghiên 
ciu và áp diing các phirong phap giãng day Toán hQc hin dai.  Vài mong mu6n phát triên h thông các 
trung tam hin cO và lurOng tOi vic ma rng h th6ng các trung tam trong näm 2021, chOng tOi c&n tIm 
kim các Crng viên nng dng, sang tao  và tam huyét vth cOng vic. KInh d mong Qu Tnrông tao  diu 
kin cho COng ty tuyn diing &rçYc the giao viên mOi tht nghip theo yeu cu thu sau: 

I. VI tn tuyn ding: Giáo viên Toãn: 

S hrqng: 10 Giáo viên 
Mo tã cong viec: Giàng dy theo chucmg trInh và phirong pháp POMATH. 
Yêu cu v chuyên mon ngIziçp v(i: 
- T& nghip hoc sinh viên näm cuii cac trumg Cao dâng, Dai  hçc chuyen ngãnh Su phm bàn; Six 
phm Tiu hçc hoc các ngành cO lien quan. 
- Phin cht dao  due t6t, yOu ngh& mn trO. 
- Nm vtlng phuong pháp six pham, lç'  näng giao tip tót. 
- Phát am chuAn: KhOng nOi nggng, không nOi gi9ng dja phuong. 
- Co k5 nng lam vic nhOm, näng dng, sang tao  và chU dng trong cong vic. 
- Cu thj, thai d lam vic nghiem tUc, trách nhim. 
- Sr dicing tin hçc vAn phOng thành thao, khai thác t6t internet. 

II. Bja dim lam vic: 

Tai các trung tam POMATH va các trirOng liOn kt trOn dja bàn nOi  thành HaNOi. 

ifi. Illnh thfrc np h so: 

v' Nhn h so trirc tip tai  dja chi: Tang 1-CT3D, khu dO thj Nam Cuang, C nhu 1, Bc Tir Liêm, 
HaNOi. 

/ Gi CV qua Email: mainth.pomathgmail.com  
V Hn nOp h so: dn ht ngày 10/8/2021 
V LiOn h: Mrs Nguyn TM H Mai - Din thoai: 0982877190-024 6328 8677 
V' H so bàn in bao gm: So yu l ljch (cO xác then cUa co quan cO thm quyn), chirng minh 

nhân dan (bàn sao cong chüng), giay khám si'rc khOe + 4 ãnh 3x4, bàn sao y các giay ti cO lien 

quan dn Bang cap va S hO khau (bàn sao cOng chirng). 

POMATH trân trong cam an tOi Qu nhà tnr1ng. 

CO 0 PHAN PHAT TRIEN 

CHU TICH HDQT 
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