
 

 

 

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN  

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI ĐỨC 

Mỗi năm VICAT đón hàng trăm học viên tới nhập học mới theo chương trình Du học 
nghề Điều dưỡng tại CHLB Đức. Do nhu cầu học hỏi và trao đổi thông tin của các học 
viên, VICAT đăng tin tuyển dụng giáo viên cho các lớp B2 Chuyên ngành điều dưỡng 
tại Đức. 
 
SỐ LƯỢNG: 2-3 người 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Phụ trách các lớp học online cho học viên VICAT đã sang Đức 
về nội dung cơ bản trong chương trình đào tạo điều dưỡng như Grundkenntnisse der 
Pflege, Umgang im Alltag bei der Arbeit. Mỗi lớp không quá 10 học viên. Giáo viên dạy 
theo giáo trình đã được soạn sẵn, mỗi lớp có 1 buổi học 2 tiếng/tuần. 

  QUYỀN LỢI: 

- Mức lương theo thoả thuận 
- Giờ giấc làm việc thoải mái, không ảnh hưởng đến giờ làm việc hành chính  
- Du lịch, tham gia các hoạt động ngoại khoá của công ty 
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động 
- Có cơ hội rèn luyện và trau dồi kỹ năng quản lý và các kỹ năng chuyên môn của điều 
dưỡng viên 
 
YÊU CẦU CÔNG VIỆC 
- Trình độ: Đã hoàn thành chương trình học nghề điều dưỡng tại Đức (Ausbildung als 
Altenpflege) hoặc đang học đến năm 2 của hệ Pflegefachkraft, là sinh viên khoa chuyên 
ngành điều dưỡng hệ Đại học 
- Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn cụ thể  
- Sử dụng thành thạo máy vi tính, Word, Excel, và các mạng xã hội 
- Không nói ngọng, nói lắp, có giọng nói truyền cảm, thuyết phục. Hứng thú với việc 
giao tiếp 
- Có máy tính xách tay 

Hồ sơ gồm: CV (Lebenslauf), giấy tờ chứng nhận đã tham gia các chương trình học liên 
quan 
 
Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/04/2021 
Hồ sơ bản mềm gửi về: vicatglobal@gmail.com 
 
VICAT – Du học nghề điều dưỡng Đức 
“Chất lượng tạo nên sự tin tưởng” 
Hotline: 097 134 1199  
Trụ sở Việt Nam: Số 20, ngõ 124, Hoàng Ngân, Trung hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Trụ sở Đức: Wendenstraße 309, 20537 Hamburg  
Website: https://vicat.edu.vn/ 
 


