HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC
-------------THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao (thuộc Học viện Ngoại giao) thông báo
tuyển dụng Trợ lý nghiên cứu theo hợp đồng như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu các chuyên ngành phù hợp (Quan hệ Quốc tế và
các chuyên ngành liên quan, Kinh tế Quốc tế và các chuyên ngành liên quan, Luật
Quốc tế, Ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung).
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần
xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên và có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
3. Hồ sơ dự tuyển
– 01 sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh cỡ 4x6cm;
– CV
– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);
– Bản sao bằng Đại học, bảng điểm và các chứng chỉ ngoại ngữ liên quan;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);
– Bản sao chứng minh thư nhân dân.
– Tất cả thí sinh thực hiện khai thông tin trực tuyến tại đây:
https://bitly.com.vn/jzo4pn. Các thí sinh sử dụng tài khoản google hoặc địa chỉ
gmail để đăng ký tuyển dụng online. Thời hạn khai thông tin: Đến hết ngày
mùng 10/6/2022.
Lưu ý:
– Nếu thí sinh tốt nghiệp nước ngoài cần có công nhận văn bằng của Cục Khảo thí
và Kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Nếu thí sinh chuẩn bị tốt nghiệp Đại học, cần có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm
thời hoặc chứng chỉ đã hoàn thành chương trình học do cơ sở giáo dục Đại học
có thẩm quyền cấp.
4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
– Nhận hồ sơ: Sáng 8h30 – 11h, chiều 14h – 16h30, từ ngày 1/6/2022 đến hết ngày
10/6/2022 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật) tại Phòng 724, Tầng 7, tòa nhà D, Học viện
Ngoại giao, số 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
5. Thông tin liên hệ:
– Hoàng Thanh Tâm, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao. SĐT:0914438800;
email: tamht@dav.edu.vn.
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