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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2018 

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR, http://inomar.edu.vn/), Đại 

học Quốc gia Tp.HCM có nhu cầu tuyển dụng 03 vị trí Tiến sĩ thuộc các lĩnh vực nghiên cứu sau: 

• Hóa Hữu cơ, Vật liệu khung hữu cơ kim loại; 

• Vật liệu và linh kiện Nhiệt điện. 

Tiêu chuẩn đăng ký: 

• Có chuyên môn phù hợp với các lĩnh vực nghiên cứu trên; 

• Tiếng Anh lưu loát; 

• Có ít nhất 02 bài báo công bố quốc tế trên các tạp chí ISI thuộc Q1 trong 2 năm gần nhất ở vai 

trò là tác giả chính (tác giả đứng đầu – 1st author hoặc tác giả hồi đáp – Corresponding author); 

• Trung thực, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác, đoàn kết, làm việc nhóm tốt. 

Quyền lợi: 

• Thu nhập: Lương theo quy định của Nhà nước + Phụ cấp theo quy định của Trung tâm xét theo 

hiệu quả công việc; 

• Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định của Nhà nước, nghỉ phép năm theo Luật 

Lao động; 

• Được hưởng các chế độ phúc lợi các ngày Lễ, Tết trong năm (Mức hưởng xét theo hiệu quả 

công việc), khám sức khỏe, du lịch - nghỉ dưỡng hàng năm theo quy định của Trung tâm; 

• Được cung cấp tài nguyên nghiên cứu (không gian làm việc, nguyên vật liệu, trang thiết bị 

nghiên cứu, phân tích,…); 

• Được cử tham gia bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng theo quy định 

của Trung tâm; 

• Được hỗ trợ xây dựng, phát triển nhóm nghiên cứu và định hướng nghiên cứu; 

• Thu nhập tăng thêm từ đề tài nghiên cứu; 

• Có nhà công vụ cho cá nhân/gia đình. 

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:  



• Thư ứng tuyển bằng Tiếng Anh (chú trọng định hướng nghiên cứu,…); 

• Lý lịch khoa học (chú trọng hướng nghiên cứu và danh sách bài báo khoa học của ứng viên); 

• Bản sao văn bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ liên quan (có sao y); 

• Bản sao Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước (có sao y); 

• Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xin việc). 

Phương thức ứng tuyển: 

• Bước 1: Gửi hồ sơ (Bản mềm) đến địa chỉ email lthoa@inomar.edu.vn; 

• Bước 2: Sau khi nhận được thông báo hồ sơ đã qua vòng sơ tuyển, ứng viên nộp hồ sơ bản cứng 

(theo hướng dẫn trên) đến Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, Đại học 

Quốc gia Tp.HCM theo địa chỉ sau: Tầng 2, Trường Phổ thông Năng Khiếu (Cơ sở 2), Khu đô 

thị Đại học Quốc gia Tp.HCM, Linh Trung, Thủ Đức; 

• Bước 3: Ứng viên có hồ sơ hợp lệ sẽ được liên hệ phỏng vấn. 

Hồ sơ ứng tuyển sẽ được nhận cho đến khi các vị trí được tuyển đủ (Ưu tiên hồ sơ nộp trước ngày 

31/9/2018).  

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: PGS.TS. Phan Bách Thắng (ĐT: 0121 790 7700). 
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