
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

✓ Lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng học tập trên https://academy.vnnic.vn. 

✓ Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển nội dung chương trình và quảng bá trang Academy.

✓ Chịu trách nhiệm giảng dạy theo kế hoạch gồm cả lý thuyết và thực hành, trực tiếp và online (nội dung theo 

chuyên môn).

✓ Xây dựng và biên tập các nội dung bài viết, bài giảng từ tư liệu quốc tế.

✓ Chịu trách nhiệm tìm kiếm, kết nối và xây dựng mạng lưới chuyên gia cộng đồng.

✓ Tổ chức, tham gia các sự kiện liên quan Academy và hỗ trợ sự kiện của các đơn vị thuộc Trung tâm trên 

nền tảng.

LIÊN HỆ:

Email: tuyendung@vnnic.vn

Nguyễn Huyền My: 0243.5564944 (506) - 0971861694

TUYỂN DỤNG

HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

(PHỤ TRÁCH PHÁT TRIỂN NỘI DUNG ĐÀO TẠO)
(ĐÀ NẴNG: 01 người)

YÊU CẦU:

✓ Tốt nghiệp ĐH ngành Máy tính và Công nghệ thông tin .

✓ Đọc hiểu và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (Tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên và tương đương).

✓ Có năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng sư phạm, khả năng thuyết trình và trình bày tham luận.

✓ Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch dạy học, đề cương môn học, bài giảng và thiết kế học liệu cần thiết 

phục vụ cho giảng dạy.

✓ Có chuyên môn về các nhóm ngành mạng máy tính, Internet, Security, DNS, IoT, Routing, IPv6, Cloud, 

chuyển đổi số ...

✓ Thành thạo tin học văn phòng, xử lý đồ họa, thiết kế Front-end, Website. 

✓ Tác phong tháo vát, cẩn thận, trung thực, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành 

pháp luật; Khả năng chịu áp lực công việc cao

✓ Hướng ngoại, thích các hoạt động cộng đồng, giao lưu, có khả năng phối hợp, tổ chức sự kiện.

✓ Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

MỨC LƯƠNG:

7,000,000 – 17,000,000


