
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM  

THÔNG BÁO 

XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2021 
 

I. Điều kiện đăng ký xét tuyển lao động 

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành 

phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển lao động hợp đồng năm 2021: 

- Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;Tuổi đời từ Từ đủ 18 tuổi trở lên và 

trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động. 

- Có đơn dự xét tuyển; có lý lịch rõ ràng. 

- Có nguyện vọng công tác lâu dài tại Học viện Hàng không Việt Nam; 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm 

và ý thức chấp hành kỷ luật tốt; 

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục, đào tạo. 

- Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ và không bị dị tật, giọng nói rõ ràng; 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự kỳ xét tuyển lao động năm 2021: 

- Không cư trú tại Việt Nam. 

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

- Đang trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án 

phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 

II. Số lượng, tên vị trí việc làm (VTVL) cần tuyển lao động hợp đồng 
 

TT Tên đơn vị Vị trí 
Số 

lượng 

Tiêu chuẩn  

về trình độ đào tạo  

A. Khối giảng dạy: 28 chỉ tiêu 

Giảng viên đại học 

1 
Khoa Vận tải 

Hàng không 

Giảng viên Quản 

trị kinh doanh 
02 

 Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp 

với vị trí việc làm, ngành hoặc 

chuyên ngành giảng dạy 

Giảng viên Quản 

trị nguồn nhân lực 
01 

 Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp 

với vị trí việc làm, ngành hoặc 

chuyên ngành giảng dạy 

Giảng viên Quản 

trị Du lịch và lữ 

hành 

01 

Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với 

vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên 

ngành giảng dạy 

Giảng viên 

Logistics và Quản 

trị chuỗi cung ứng 

01 

Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với 

vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên 

ngành giảng dạy 



2 Khoa Cơ bản 
Giảng viên Công 

nghệ thông tin 
06 

 Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp 

với vị trí việc làm, ngành hoặc 

chuyên ngành giảng dạy 

3 

Khoa Điện tử 

viễn thông 

Hàng không 

Giảng viên Công 

nghệ kỹ thuật 

Điện, điện tử 

03 

Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với 

vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên 

ngành giảng dạy 

Giảng viên Công 

nghệ kỹ thuật 

Điện tử viễn thông 

01 

Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với 

vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên 

ngành giảng dạy 

Giảng viên Công 

nghệ kỹ thuật điều 

khiển và Tự động 

hóa 

03 

Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với 

vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên 

ngành giảng dạy 

4 
Khoa Kỹ thuật 

Hàng không 

Giảng viên Kỹ 

thuật Hàng không 
02 

Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với 

vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên 

ngành giảng dạy 

5 
Khoa Không 

lưu 

Giảng viên Không 

lưu 
02 

Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với 

vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên 

ngành giảng dạy 

Giảng viên cao đẳng 

6 
Khoa Không 

lưu 

Giảng viên cao 

đẳng 
04 

Có trình độ đại học trở lên phù hợp 

với vị trí việc làm, ngành hoặc 

chuyên ngành giảng dạy  

7 
Khoa Vận tải 

Hàng không 

Giảng viên cao 

đẳng 
02 

Có trình độ đại học trở lên phù hợp 

với vị trí việc làm, ngành hoặc 

chuyên ngành giảng dạy  

C. Khối hành chính: 04 chỉ tiêu 

1 

Phòng 

Tổ chức – 

Hành chính 

Y tế học đường 02 Có trình độ Trung cấp y sĩ trở lên 

2 
Khoa Kỹ thuật 

Hàng không 
Thư ký Khoa 01 Có trình độ Cao đẳng trở lên 

3 
Phòng 

KHCN&HTQT 

Hợp tác trong và 

ngoài nước 
01 

Có trình độ Đại học loại Khá trở 

lên Ngôn ngữ anh, hoặc tốt nghiệp 

đại học hoặc cao học tại các nước 

sư dụng ngôn ngữ anh 
 

III. Tiêu chuẩn chung đối với vị trí giảng viên: 

- Vị trí giảng viên đại học: có trình độ tối thiểu là thạc sĩ; Tốt nghiệp đại học và 

Thạc sĩ loại khá trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm ký hợp đồng. 



Trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ loại trung bình/ trung bình khá phải 

có kinh nghiệm giảng dạy (hoặc kinh nghiệm làm việc chuyên môn phù hợp với vị trí 

việc làm giao kết ký hợp đồng) từ 03 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có trình độ Tiến sĩ. 

- Vị trí giảng viên cao đẳng: có trình độ đại học trở lên, ưu tiên sinh viên của Học 

viện đã tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc (hoặc giảng viên có kinh nghiệm làm việc trong 

lĩnh vực giảng dạy). 

- Có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (hoặc tương đương) về một ngoại ngữ. 

- Có tinh thần làm việc tự giác, tích cực, yêu nghề, gắn bó lâu dài với Học viện. 

- Có tinh thần làm việc tập thể, tuân thủ các quy định của đơn vị và của Học viện. 

IV. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (mỗi ứng viên làm 01 bộ Hồ sơ) 

1. Đơn đăng ký xét tuyển lao động hợp đồng theo mẫu 

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Bản sao Giấy khai sinh, hộ khẩu. 

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và kết quả học tập; trường 

hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch 

thuật sang tiếng Việt. 

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 

ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự xét tuyển. 

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ 

quan có thẩm quyền chứng thực. 

7. Hai ảnh cỡ 3x4, chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

Lưu ý: Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, 

chứng chỉ. Trường hợp sau khi có kết quả xét ký hợp đồng lao động, Học viện Hàng 

không Việt Nam phát hiện người sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì 

Học viện sẽ ra quyết định chấm dứt hợp đồng. Hồ sơ đã nhận không trả lại. 

V. Về thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến hết ngày 23/04/2021 

2. Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Phòng A116 – Phòng Tổ chức – Hành chính,  

Học viện hàng không Việt Nam 

Số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Thời gian làm việc trong tuần: Sáng từ 08h00 đến 16h30. 

4. Điện thoại liên hệ:  08. 38 479 286 hoặc 08.39 970 591. 

VI. Lệ phí nộp hồ sơ: Không 

         (Ứng viên vui lòng theo dõi thông báo qua email và điện thoại cá nhân) 


