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1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VÀ CHỈ TIÊU  

 

STT Vị trí Chỉ tiêu 

1 Nghiên cứu viên lĩnh vực Công nghệ vật liệu 02 

2 
Nghiên cứu viên lĩnh vực Công nghệ/kỹ thuật môi 

trường và chế biến sau thu hoạch 
02 

 

2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN   

 

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung 

a. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký tuyển dụng: 

➢ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; 

➢ Có phiếu đăng ký dự tuyển đúng mẫu quy định; 

➢ Có lý lịch rõ ràng; 

➢ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; 

➢ Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc; 

➢ Có chứng chỉ tiếng Anh, Pháp trình độ B1 (và tương đương) trở lên hoặc có bằng tốt 

nghiệp đại học, sau đại học ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước bằng tiếng Anh, 

Pháp; 

➢ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

b. Những người sau đây không được đăng ký tuyển dụng: 

➢ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

➢ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự 

của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, 

cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; 
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2.2 Yêu cầu về trình độ chuyên môn   

STT Vị trí 
Chỉ 

tiêu 

Mô tả công việc 

Nội dung công việc Yêu cầu công việc 

1 

Nghiên cứu 

viên lĩnh vực 

Công nghệ 

Vật liệu 

02 

- Tham gia hoạt động nghiên cứu thử 

nghiệm các công nghệ mới, vật liệu mới 

(như màng lọc nước polyme sợi rỗng, 

vật liệu kháng khuẩn, màng film bảo 

quản thực phẩm, vật liệu nhựa kỹ thuật 

cho in 3D, vật liệu composite, nhựa tái 

chế, nhựa phân hủy sinh học,….) có khả 

năng ứng dụng trong thực tiễn và 

thương mại hóa trong các lĩnh vực khác 

nhau như dân dụng, công nghiệp, bảo vệ 

môi trường, chế biến sau thu hoạch, 

nông nghiệp công nghệ cao; 

- Tham gia các hoạt động quản lý, theo 

dõi vận hành các trang thiết bị cơ bản và 

các thiết bị phân tích tiên tiến trong lĩnh 

vực vật liệu, hóa học, kiểm định khả 

năng phân hủy sinh học của nhựa,…; 

các hệ thống thiết bị máy móc phục vụ 

trong sản xuất và chế thử sản phẩm.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

phân công  

 

 

 

• Trình độ:  

❖ Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành 

Công nghệ Hóa học/Kỹ thuật hóa học. Công 

nghệ Vật liệu/Khoa học Vật liệu. 

❖ Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, 

Excel, Powerpoint). 

❖ Có khả năng tự nghiên cứu tìm hiểu các tài 

liệu chuyên ngành đặc biệt là tài liệu tiếng 

anh. 

❖ Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo 

nhóm. 

• Ưu tiên: 

❖ Có bằng Đại học trở lên về chuyên ngành 

Hóa cao phân tử (polyme) 

❖ Có bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sĩ các chuyên 

ngành nêu trên; 

❖ Có kinh nghiệm làm việc trong tổ chức 

KH&CN hoạt động trong lĩnh vực nghiên 

cứu/phát triển công nghệ/sản phẩm trong 

lĩnh vực vật liệu 

❖ Đã từng tham gia các đề tài R&D trong lĩnh 

vực vật liệu. 

❖ Đã từng được đào tạo tại nước ngoài 
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STT Vị trí 
Chỉ 

tiêu 

Mô tả công việc 

Nội dung công việc Yêu cầu công việc 

❖ Có khả năng sử dụng các thiết bị phân tích 

trong lĩnh vực vật liệu cao phân tử (FTIR, 

DSC, TGA, XRF,…) 

❖ Có kỹ năng viết và trình bày/thuyết trình báo 

cáo khoa học 

❖ Biết sử dụng phần mềm mô phỏng trong 

nghiên cứu vật liệu và AutoCAD. 

2 

Nghiên cứu 

viên lĩnh vực 

Công nghệ/ 

Kỹ thuật 

môi trường 

và chế biến 

sau thu 

hoạch 

02 

- Tham gia hoạt động nghiên cứu thử 

nghiệm các công nghệ mới, vật liệu mới, 

quy trình mới (VD: tái sử dụng nước thải 

chăn nuôi, nước nuôi trồng thủy sản 

bằng công nghệ lọc màng và vi sinh cao 

tải, nuôi trồng thủy canh tiên tiến,…) có 

khả năng thương mại hóa và ứng dụng 

trong thực tiễn liên quan tới lĩnh vực xử 

lý môi trường xử lý nước/nước thải, vật 

liệu thân thiện với môi trường, tái sử 

dụng chất thải, kinh tế tuần hoàn, bảo 

quản nông sản/thực phẩm; 

- Tham gia các hoạt động quản lý, theo 

dõi vận hành các thiết bị phân tích trong 

phòng thí nghiệm bao gồm các thiết bị 

phân tích trong lĩnh vực môi trường và 

vật liệu, các trang thiết bị cơ bản trong 

phòng thí nghiệm, các hệ thống thiết bị 

• Trình độ:  

❖ Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành 

Công nghệ kỹ thuật môi trường/Hóa môi 

trường/Công nghệ sinh học/Công nghệ thực 

phẩm/các chuyên ngành khác có liên quan. 

❖ Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, 

Excel, Powerpoint). 

❖ Có khả năng tự nghiên cứu tìm hiểu các tài 

liệu chuyên ngành đặc biệt là tài liệu tiếng 

anh. 

❖ Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo 

nhóm. 

• Ưu tiên: 

❖ Có bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sĩ các chuyên 

ngành nêu trên; 

❖ Có khả năng sử dụng các thiết bị quan trắc 

phân tích và các thiết bị cơ bản trong phòng 

thí nghiệm như TOC, COD, BOD, T-N,           

T-P,….. 
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STT Vị trí 
Chỉ 

tiêu 

Mô tả công việc 

Nội dung công việc Yêu cầu công việc 

máy móc phục vụ trong sản xuất và chế 

thử sản phẩm.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

phân công của cấp trên trong đó có một 

số hoạt động như vận hành hệ thống xử 

lý chất thải, sản xuất và chế thử các sản 

phẩm thuộc lĩnh vực hoạt động của trung 

tâm,…. 

 

❖ Biết sử dụng phần mềm mô phỏng trong lĩnh 

vực công nghệ môi trường và AutoCAD. 

❖ Có kỹ năng viết và trình bày/thuyết trình báo 

cáo khoa học. 

❖ Có kỹ năng giao tiếp tốt. 

❖ Nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực và chịu 

được áp lực trong công việc. 

❖ Có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc 
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3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG  
 

 

3.1. Danh mục hồ sơ 

Ứng viên nộp đầy đủ hồ sơ theo danh mục dưới đây: 

a. Đơn dự tuyển (khuyến khích viết bằng tiếng Anh); 

b. Lý lịch khoa học – CV (bằng tiếng Anh); 

c. Bản sao các bằng cấp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

d. Bản sao bảng điểm học tập của toàn bộ các bằng cấp, được cơ quan có thẩm 

quyền chứng thực; 

e. Bản sao chứng chỉ tiếng Anh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

f. Danh mục và bản sao thành tựu nghề nghiệp; các ấn phẩm khoa học, bằng sáng chế 

và sở hữu trí tuệ và/hoặc ứng dụng công nghệ được cơ quan có thẩm quyền chứng 

thực; 

g. Và các minh chứng khoa học khác (theo yêu cầu cụ thể đối với từng ứng viên) 

3.2. Thời gian, cách thức nộp, địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

a. Thời gian: Từ ngày 18/5/2022 đến khi tuyển đủ số lượng cần tuyển 

b. Cách thức nộp hồ hơ: bản mềm. 

c. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

• Địa chỉ nhận hồ sơ bản mềm:  nguyenvantuyen951994@gmail.com  

• Thông tin liên lạc: 

 Địa chỉ Phòng 205, Tầng 2, Trung tâm Công nghệ Vật liệu, Viện Ứng dụng Công 

nghệ, Tòa nhà C6, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội. 

 Điện thoại: 024 – 38549412 (Chị Hồng). Hotline: 0966871745 (A. Tuyến); 

 Website: http://nacentech.vn/trung-tam-cong-nghe-vat-lieu 

 

 

 

mailto:nguyenvantuyen951994@gmail.com
http://nacentech.vn/trung-tam-cong-nghe-vat-lieu
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4. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN 
 

 

4.1. Hình thức: Xét tuyển 

 Vòng 1: Căn cứ vào Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển, tiến hành kiểm tra các điều 

kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, 

nếu phù hợp người dự tuyển sẽ được gọi tham gia dự tuyển vòng 2 

 Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

4.2. Địa điểm phỏng vấn 

Phòng 206, Tầng 2, Trung tâm Công nghệ Vật liệu, Viện Ứng dụng Công nghệ, Tòa 

nhà C6, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội  

 

5. QUYỀN LỢI  
 

 

➢  

➢ Cá nhân được tuyển dụng sẽ ký hợp đồng lao động với Trung tâm và được trao 

quyền, giao trọng trách quan trọng trong công việc, được làm việc trong môi trường 

nghiên cứu có cơ sở vật chất hiện đại, thân thiện với hoạt động nghiên cứu; 

➢ Được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn trong và ngoài 

nước; 

➢ Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của viên chức; 

➢ Lương theo quy định của nhà nước đối với nghiên cứu viên và hưởng các chế độ 

phúc lợi, thu nhập tăng thêm có tính cạnh tranh theo năng lực của cá nhân; 

➢ Có cơ hội học hỏi, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn thông qua các hoạt 

động hợp tác quốc tế (với Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản,…). 

6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC  
 

 

➢ Thời gian bắt đầu làm việc dự kiến: thỏa thuận; 

➢ Địa điểm làm việc: Trung tâm Công nghệ vật liệu, Viện Ứng dụng công nghệ, Tòa nhà 

C6, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội 


