TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN
Thông tin công việc
Tên trường

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Nơi làm việc

669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức
TP. Hồ Chí Minh

Chức danh

Nghiên cứu viên

Bộ phận làm việc, số
lượng

- Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, 2 vị trí
- Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Ngân hàng, 2 vị trí

Thu nhập

Theo thang bảng lương nhà nước và các thu nhập từ thực hiện các đề tài,
chương trình nghiên cứu

Cơ hội

- Được tham gia vào các nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng
với các chuyên gia đầu ngành;
- Làm việc trong môi trường học thuật chuyên nghiệp, cởi mở, hiện đại;
- Được tạo điều kiện tối đa để tiếp tục đi học lên bậc học cao hơn tại
nước ngoài.

Mô tả công việc

- Tham gia vào các dự án nghiên cứu, các phản biện chính sách;
- Phân tích số liệu, xây dựng và xử lý mô hình kinh tế lượng cho các
nghiên cứu;
- Tham gia xây dựng các hồ sơ đấu thầu quốc tế;

Kinh nghiệm/Kỹ năng
Trình độ chuyên môn
và kinh nghiệm công
tác

Nghiên cứu viên trình độ Thạc sĩ
- Có bằng Thạc sĩ Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Tài chính, Ngân hàng,
Toán ứng dụng.
- Độ tuổi: không quá 35 tuổi (tính đến tháng 8/2019)
- Ngoại ngữ: giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trong môi trường quốc tế
- Sử dụng thành thạo một trong số các phần mềm: Stata, R, Python...
- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.
- Ưu tiên: có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, có kinh nghiệm về nghiên cứu
khoa học, tốt nghiệp nước ngoài.
Nghiên cứu viên trình độ Tiến sĩ
- Có bằng Tiến sĩ Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Tài chính, Ngân hàng,
Toán ứng dụng.
- Độ tuổi: không quá 45 tuổi (tính đến tháng 8/2019)
- Ngoại ngữ: giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trong môi trường quốc tế
- Sử dụng thành thạo một trong số các phần mềm: Stata, R, Python...
- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.
- Ưu tiên: có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, có kinh nghiệm về nghiên cứu
khoa học, tốt nghiệp nước ngoài.

Cover letter bằng tiếng Anh trình bày các nội dung sau:
Hồ sơ gồm

Vì sao bạn phù hợp với công việc này
Kỹ năng và kinh nghiệm
Định hướng nghề nghiệp của bạn

CV theo mẫu quốc tế viết bằng tiếng Anh
Địa chỉ liên lạc (email và số điện thoại) của người giới thiệu (nếu có).
Các văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh
Một research proposal theo mẫu đính kèm
Hạn nộp: 15/8/2019

