
 
 

 

  

 

 

 

MỘT SỐ QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: 

 

- Môi trường làm việc quốc tế, năng động, chuyên nghiệp, gắn kết giữa đào tạo, 

nghiên cứu và tư vấn, chuyển giao công nghệ (Hiện nay, IFI đã xây dựng được đội ngũ 

nhân sự, giảng viên, nghiên cứu viên đáng tự hào với 100% giảng viên, nghiên cứu viên là 

tiến sĩ có thể giảng dạy chuyên môn bằng tiếng nước ngoài (Pháp, Anh) và đang trở thành 

nơi hội tụ của một số chuyên gia, nhà khoa học trẻ, đầy tâm huyết với sự phát triển của 

IFI).  

- Cơ hội nghề nghiệp ổn định, lâu dài, thăng tiến. 

- Được tham gia giảng dạy đối với các chương trình đào tạo của IFI phù hợp với 

chuyên ngành đào tạo. 

- Được giao làm Giám đốc các chương trình đào tạo thạc sĩ, các dự án nghiên cứu 

của Viện. Với những chính sách đổi mới quan trọng những năm gần đây, IFI cam kết và 

quyết tâm sẽ tạo cơ chế và mọi điều kiện thuận lợi để các Tiến sĩ có thể phát huy cao nhất 

khả năng, tâm huyết của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc và bền vững của 

IFI. 

- Được tạo điều kiện ra nước ngoài hợp tác giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật, 

học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy tối đa năng lực của 

bản thân và phát triển nghề nghiệp. 

- Được hưởng lương theo ngạch bậc giảng viên/nghiên cứu viên theo quy định của 

Nhà nước và các chế độ phúc lợi, thu nhập theo quy định của IFI, tương xứng với năng lực 

và kết quả công tác; được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT theo quy định của 

Nhà nước. 

- Được hưởng thu nhập tăng thêm, phụ cấp, các chế độ thưởng, nâng bậc lương, thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện 

nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định 

của pháp luật. 

- Tổng thu nhập trung bình 1 tháng: 20 - 30 triệu/tháng 

 

 

 

 

 

 

 


