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GIÁO VIÊN VIỆT NAM ARMY ENGLISH  
 

1. TIÊU CHUẨN: Theo thông tư 21 của BGD 
ü Có bằng Đại Học, Cao Đẳng; Ielts hoặc tương đương 6.5 trở lên; Hoặc cho test 
Ielts 
ü Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh: TESOL/CELTA/TEFL 
ü Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trên 1 năm.  
ü Vui vẻ, hoạt bát, năng lượng và nhiệt tình.  
ü Mặt sáng và tươi tắn.  
 

2. CHẾ ĐỘ 
A. LƯƠNG  (6 tháng tăng lương 1 lần nếu đạt KPI đề ra trong lộ trình thăng tiến) 

Mức lương GVVN Cơ bản OT 
 Level1              12,000,000               175,000  
 Level2              13,500,000    
 Level3              15,000,000    
 Level4              16,500,000    
 Level5              18,000,000    
 Level6              19,500,000    
 Level7              21,000,000    
 Level8              23,500,000    
 
B. THƯỞNG  
 
- Tháng thứ 13; Theo chế độ Công ty 
 
3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

1. Thực hiện theo đúng hợp đồng lao động: 36 giờ/tuần + 12 giờ admin=kiểm tra học sinh, 
soạn giáo án… 

2. Thực hiện theo đúng nội quy Công ty; phân công của BM 

3. Soạn giáo án theo hướng dẫn của Giám đốc chương trình trước khi tới lớp 

4. Đến sớm trước giờ dạy 1 giờ để chuẩn bị bài 

5. Tham gia các hoạt động, events của Công ty khi dạy chưa hết số giờ trong hợp đồng mà 
không được nhận OT 

6. Chia sẻ giờ dạy giữa các trung tâm của Công ty khi được yêu cầu: Di chuyển <15km hưởng 
thêm 150,000 đồng; trên 15km tính thì 250,000Vnd;  

7. Nghỉ không phép lần 1 bị trừ vào lương toàn bộ thiệt hại do lớp học bị cancel và nhận cảnh 
cáo; lần 2 cảnh cáo + toàn bộ thiệt hai; lần 3 sa thải + toàn bộ thiệt hại (Tương tự đơn phương 
chấm dứt hợp đồng) 

8. Không được hở vết xăm ra ngoài 

9. Mặc đồng phục Công ty 
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10. Không mặc quần áo ngắn đến trung tâm 

11. Không thay quần áo trong lớp học 

12. Không ăn, dùng điện thoại cá nhân trong lớp học 

13. Không quát mắng, đánh học sinh 

15. Không quấy rối, xâm hại tình dục học sinh 

16. Không sử dụng chất kích thích khi đến trung tâm 

17. Không quấy rối tình dục đồng nghiệp tại Công ty 

18. Không được cho học sinh ngồi chơi để làm việc riêng 

19. Tươi cười chào hỏi khi đi qua phụ huynh để 80% phụ huynh sẽ tái phí để được tăng bậc 
lương 

20. Nghỉ có phép theo chế độ Công ty, nếu nghỉ vượt sẽ trừ thu nhập ngày nghỉ, 1 tháng chỉ 
tối đa được quá 1 ngày 

21. Trong 1 năm 12 ngày phép: ngày 30/4-1/5; 2/9; Tết âm lịch 7 ngày, Tết dương lịch 1 ngày, 
Giáng Sinh 1 ngày. Nếu nghỉ vượt sẽ trừ thu nhập ngày nghỉ; Các ngày nghỉ lễ theo chế độ 
của nhà nước. 

22. Tổng kết điểm, viết nhận xét cho học sinh theo quy định của Công ty 

23. Tham gia các sự kiện nội bộ của Công ty khi được yêu cầu 

24. Nghỉ phép phải có kế hoạch trước ít nhất 2 tuần, tìm được giáo viên thay thế và được BM 
đồng ý; Nếu không sẽ tính như không phép 

25. Tham gia họp với BM, CM giải quyết vấn đề mở lớp, xếp lớp đầu vào, than phiền, hợp tác, 
chương trình, chất lượng, xử lý học sinh yếu: 3:30-4:30pm ngày thứ Tư 
 
Giờ dạy: bắt đầu từ 5.40pm các ngày trong tuần 

 Block 1 
(8.30-
10.00)  

Block 2 
(10.15 – 
11.45) 

Block 3 
(2.00-
3.30) 

Block 4 
(3.45-
5.15) 

Block 5 
(5.40 – 
7.10) 

Block 6  
(7.25 – 
8.55)  

Thứ 2       
Thứ 3     X X 
Thứ 4     X X 
Thứ 5     X X 
Thứ 6     X X 
Thứ 7 X X x X X X 
Chủ 
nhật  

X X x X x x 

- Giáo viên được yêu cầu đến trước các ca học ít nhất 1 tiếng  
• Chương trình học:  
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- Độ tuổi: 4-16 tuổi 
- Số lượng học viên: tối đa 16 học viên/ lớp 
- Chương trình:  

 
 
4. LỊCH TRAINING 
- Giáo viên phải tham gia đào tạo 5 ngày, nhận 1 nửa ngày lương mỗi ngày training. 
- Nội dung đào tạo:  
        + Chương trình  
        + Quản trị lớp học 


