
THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN 

STEMi Vietnam là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận với sứ mệnh truyền cảm hứng 

học tập và nâng cao năng lực về giáo dục STEM (Science, Technology, Engineering, 

Math) cho học sinh và giáo viên trên khắp Việt Nam, góp phần xây dựng một nền giáo 

dục tiên tiến, hiện đại và phát triển bền vững. Chúng tôi đang mở đơn tuyển cộng tác viên 

cho dự án STEM Express, dự án được tài trợ bởi Chính phủ Hoa Kỳ với mục tiêu lan tỏa 

giáo dục STEM và định hướng nghề nghiệp trong khối ngành STEM. 

Thông tin tham khảo dự án:  https://tinyurl.com/84mjmm3t 

Số lượng: 20 người 

1. Mô tả công việc: 

- Làm cố vấn (mentor) cho các em học sinh THPT trong quá trình các em thực hiện 

dự án STEM của mình trong các khóa học i) STEM trong kỹ thuật; ii) STEM trong 

nông nghiệp hiện đại; iii) STEM trong khoa học sức khỏe; iv) STEM trong khoa học 

máy tính và lập trình. 

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc, cung cấp tài liệu khoa học xoay quanh những kiến thức đã 

học 

-    Một số công việc liên quan khác 

-    Làm việc trực tuyến, thời gian linh động 

- Thời gian làm việc: 06 tuần/khóa học 

2. Yêu cầu công việc 

- Sinh viên năm cuối Đại học hoặc đã tốt nghiệp ra trường 

- Chuyên ngành: Thuộc khối ngành STEM (Khoa hoc, công nghệ, kỹ thuật, toán)      

-     Đã hoặc đang làm đề tài nghiên cứu khoa học (Khóa luận, luận văn, đề tài nghiên cứu 

các cấp), có kỹ năng nghiên cứu khoa học 

- Có trách nhiệm, tinh thần đồng đội 

- Nhiệt huyết, mong muốn chia sẻ kiến thức kinh nghiệm 

3. Lợi ích 

- Giấy chứng nhận tham gia dự án từ STEMi và Chính phủ Hoa Kỳ 

-    Phụ cấp từ dự án theo thỏa thuận 

- Làm việc trực tiếp với founder và quản lý dự án. 

- Được chia sẻ kinh nghiệm, cách thức thực hiện dự án cộng đồng từ thành viên dự án. 

- Hợp tác lâu dài hơn với nhiều dự án mới khác, cơ hội trở thành thành viên chính thức 

của STEMi 

https://tinyurl.com/84mjmm3t


Các bạn sinh viên quan tâm, vui lòng gửi CV đến địa chỉ email:Hr.stemi.vn@gmail.com 

hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại: 0364494866 gặp Ms. Mi để trao đổi trực tiếp về công 

việc.  

Hồ sơ ghi rõ khóa học (trong phần mô tả công việc) mà người ứng tuyển muốn tham gia, 

có thể chọn 01 hoặc nhiều khóa nếu năng lực phù hợp. 

Rất vinh dự chào đón các bạn đồng hành cùng STEMi! 

STEM inspiration Vietnam- Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận 

 Website: https://inspirationstem.wixsite.com/stemi 

Facebook: https://www.facebook.com/stemi.vn/ 
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