“Sát cánh cùng Việt Nam,
nâng tầm sự nghiệp giáo dục ”
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Trở thành nhà cung ứng và quản lý
nguồn giáo viên nước ngoài hàng đầu
Việt Nam và vươn ra toàn Đông Nam Á.

Trở thành đối tác cung cấp và quản lý
giáo viên nước ngoài chất lượng cao cho
khách hàng là doanh nghiệp, trường học
hoặc cá nhân, gia đình.
Mang đến chất lượng đào tạo theo chuẩn
Quốc tế nhằm nâng tầm sự
nghiệp giáo dục Việt Nam.

“
Công ty Cổ phần Quốc tế EIV được thành
lập với sứ mạng mang đến những dịch
vụ giáo dục cao cấp nhất trong lĩnh vực
dạy và học tiếng Anh.
EIV đã vươn mình trở thành một công ty
chuyên nghiệp về tuyển dụng, cung ứng
và quản lý nguồn giáo viên nước ngoài
lớn nhất Việt Nam. Với đội ngũ hơn 2000
giáo viên bản ngữ, chúng tôi hiện cung
cấp giáo viên và chương trình học cho
hàng trăm doanh nghiệp, trường học và
trung tâm Anh ngữ trên khắp cả nước.
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KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN,
KHÔNG NGỪNG VƯƠN XA

Ngoài ra, EIV còn cung cấp các chương
trình học tiếng Anh tiên tiến và hiệu
quả theo chuẩn quốc tế cho các tổ chức,
cá nhân như Tiếng Anh One-To-One,
Tiếng Anh qua điện thoại và Du lịch
giáo dục.
Bên cạnh việc đầu tư và phát triển về
quy mô, EIV luôn quan tâm đến việc
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
cũng như chất lượng của các dịch vụ. Từ
đó, chúng tôi góp phần cùng Việt Nam
nâng tầm sự nghiệp giáo dục.
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GIÁO DỤC VÌ CỘNG ĐỒNG

www.eiv.edu.vn

Với nỗ lực phát triển và nâng tầm sự
nghiệp giáo dục cho toàn xã hội, EIV luôn
mang những chương trình thiết thực nhất đến
với cộng đồng.

dựng quỹ giáo dục tại các địa phương khó khăn
của Việt Nam.

Dự án “Phát triển tiếng Anh cho học sinh tiểu
học vùng sâu, vùng xa” ra đời với mục đích cung
Chương trình “Tiếng Anh cho em” đưa những
cấp giáo viên bản ngữ và phổ cập giáo dục
buổi học tiếng Anh đến trẻ em ở các mái ấm,
tiếng Anh cho học sinh các vùng xa xôi, khó
nhà mở thông qua việc giao lưu cùng giáo viên khăn nhất.
nước ngoài của EIV.
EIV luôn kỳ vọng mang đến nhiều hơn nữa
“Quỹ 1$1day” được thành lập từ sự đóng góp
những giá trị tốt đẹp cho xã hội qua các chương
của các giáo viên tại EIV nhằm góp phần xây
trình và dự án thiết thực trong tương lai.
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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRƯỜNG HỌC
-

“
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Cung thiếu nhi Hà Nội
Trung Tâm Anh ngữ Tân Việt Mỹ
Trung Tâm Anh ngữ và tin học Quốc tế Sydney
Trường mầm non Quốc tế Ngôi Sao Sáng
Trường THCS - THPT Tân Phú
Trường tiểu học Sơn Cang
Trường tiểu học Lê Văn Việt
Trường tiểu học Cổ Loa
Trường tiểu học Phùng Hưng
Trường tiểu học Trần Văn Ơn
Trường tiểu học Âu Dương Lân
Trường tiểu học Nguễn Đình Chiểu
Trường tiểu học Lương Thế Vinh
Trường tiểu học Kim Đồng
Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
Trường tiểu học Hưng Phú
Trường tiểu học Lê Văn Tám
Trường THCS Chánh Hưng
Trường THCS Ba Đình
Trường THCS Tùng Thiên Vương
Trường THCS Kim Đồng
Trường THCS Minh Đức
Trường THCS Nguyễn Hiền
Trường THCS Bình Tây
Trường THCS Nguyễn Huệ
Và hơn 50 trường, trung tâm Anh ngữ trên phạm vi cả nước.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

www.eiv-group.com

“

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
-

Westcoast International Dental Clinic
Công ty Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam WW(VILC)
Công ty CP đầu tư và TH Nam Hương
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh ZEAREFICO
Công ty Minh Hưng Long
Công ty TNHH hạt giống CP Việt Nam
Công ty mền bông Mekong Quilts (N.G.O)
Công ty thiết bị Y - Nha khoa Việt Tiên
Trung tâm trang thiết bị PCCC Quận 1
Và nhiều công ty, doanh nghiệp khác.

www.eiv-group.com
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DỊCH VỤ
* Qui trình cung cấp dịch vụ.
* Lộ trình học
* Cung cấp và quản lý giáo viên nước ngoài
* Cung cấp giải pháp học tiếng Anh
+ Anh ngữ giao tiếp cho người đi làm
+ Tiếng Anh One-to-One
+ Tiếng Anh cho doanh nghiệp
+ Tiếng Anh cho trẻ em
+ Tiếng Anh qua điện thoại
* Môi giới và tuyển dụng giáo viên nước ngoài
( Vietnam Teaching Jobs)
* Học online với giáo viên bản ngữ.

“
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Tôi không chỉ dạy học viên từ sách vở, tôi dạy họ
từ niềm đam mê.
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QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ

KIỂM TRA ĐẦU VÀO

TƯ VẤN & LỘ TRÌNH

XÂY DỰNG MỤC TIÊU

+ Xác định trình độ học viên
+ Xác định điểm yếu và điểm mạnh
+ Định hướng kĩ năng cần tập trung

+ Lắng nghe nguyện vọng
+ Nghiên cứu phương pháp dựa trên
trình độ và nguyện vọng
+ Tư vấn lộ trình theo sát mục tiêu

+ Ngắn hạn - Đặt mốc thời gian
hoàn thành cho từng kĩ năng
+ Dài hạn - Phối hợp các kĩ năng
thuần thục & hiệu quả tối ưu

CẤP CHỨNG CHỈ
HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
TRÌNH ĐỘ VÀ SỰ TIẾN BỘ
CỦA HỌC VIÊN

TIẾN HÀNH HỌC

LỰA CHỌN GIÁO VIÊN,
LỊCH HỌC VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC
+ Giáo viên: Lựa chọn giáo viên phù hợp
với trình độ và mục đích học.(Học viên
được thay đổi giáo viên nêu thấy
không phù hợp)
+ Thời gian: Học viên sắp xếp và báo với EIV
+ Địa điểm: Tại nhà, tại công ty hoặc VP EIV

LỘ TRÌNH HỌC
ELEMENTARY LEVEL
20 hours
Mini Test

40 hours

60 hours

Review

Mid Test

80 hours

100 hours

Mini Test

Review

120 hours

General
Communication

Final Test

PRE-INTERMEDIATE LEVEL
20 hours
Mini Test

40 hours

60 hours

Extra Skills

Mid Test

80 hours

100 hours

Extra Skills

Final Test

Business
Communication

INTERMEDIATE LEVEL
20 hours
Mini Test

40 hours

60 hours

Extra Skills

Mid Test

80 hours

100 hours

Extra Skills

Pronunciation
Course

Final Test
www.eiv-group.com
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CUNG CẤP VÀ QUẢN LÝ GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
EIV luôn tự hào là đơn vị đi đầu trong
lĩnh vực cung ứng nguồn giáo viên chất
lượng với số lượng đảm bảo, ổn định cho
khách hàng là các trường học từ mầm
non đến cao đẳng, đại học và các trung
tâm Anh ngữ trên cả nước.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp giáo
viên và chuyên gia người nước ngoài đáp
ứng nhu cầu đào tạo tiếng Anh cho các

“

doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân, gia
đình.
Chương trình học được thiết kế đa
dạng, phong phú nhằm đảm bảo tính
hiệu quả đến từng đối tượng học viên
khác nhau. Bên cạnh đó, giáo trình
được đầu tư theo chuẩn Quốc tế chắc
chắn sẽ mang đến chất lượng giảng dạy
xuất sắc nhất.

Tôi hoàn toàn an tâm với chất lượng giáo viên bản ngữ và sự
chuyên nghiệp trong quản lí tại EIV. Giờ đây tôi không còn lo
lắng đến việc tuyển dụng và bổ sung giáo viên nữa.
“Cô Lê Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm Non Quốc Tế Ngôi Sao Sáng”

8
14 l l www.eiv.edu.vn
www.eiv-group.com

www.eiv-group.com

l

15

CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP HỌC TIẾNG ANH
EIV mang đến những giải pháp học tiếng Anh hiệu quả thông qua những chương trình học
tiên tiến được thế kế phù hợp với người Việt Nam.

“
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI EIV

TIẾNG ANH ONE-TO-ONE

Các lớp học tiếng Anh giao tiếp tại cơ
sở của EIV được thiết kế phù hợp với đối
tượng học viên là người đi làm.

Tiếng Anh One-To-One (chương trình “Một
thầy-Một trò”) là phương pháp giảng dạy
chuyên biệt giúp học viên nâng cao trình
độ tiếng Anh một cách hiệu quả.

Chương trình được áp dụng tiêu chuẩn
Quốc tế cùng đội ngũ giáo viên có ng
hiệp vụ sư phạm và chuyên môn trong
các lĩnh vực khác nhau chắc chắn sẽ đáp
ứng được nhu cầu học tập của học viên.
Ngoài ra, lớp học được ứng dụng các
thiết bị hỗ trợ tiên tiến nhằm đem đến
những giờ học chất lượng và hiệu quả
nhất.

16
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Học các chương trình tại EIV, với đội ngũ giáo
viên là người bản ngữ, hiệu quả mang lại cho
học viên như là đang du học tại nước ngoài.

Với chương trình này, người học có cơ hội
giao tiếp trực tiếp với giáo viên người nước
ngoài để cải thiện các kỹ năng tiếng Anh
chuẩn xác nhất.
Học viên có thể lựa chọn trong nhiều
chương trình học phong phú như Tiếng
Anh tổng quát, Tiếng Anh giao tiếp thương
mại, Khóa luyện thi các chứng chỉ quốc tế.

www.eiv-group.com
www.eiv.edu.vn
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Các chương trình được thiết kế đặc biệt dành riêng
cho từng nhóm đối tượng với những nhu cầu khác nhau.

CHƯƠNG TRÌNH ONE-TO-ONE
GIÚP TRẺ EM PHẢN XẠ NHANH
TRONG TIẾNG ANH

TIẾNG ANH BẢN NGỮ CHO
DOANH NGHIỆP

Độ tuổi càng nhỏ giúp trẻ em càng dễ
dàng hấp thụ tiếng Anh.

Phòng đào tạo trực tiếp thiết kế các tình
huống có tính thực tế, ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp.

Giảng dạy tại nhà, tự thiết kế thời gian
học phù hợp cho con.
Đảm bảo giao tiếp chuẩn Tây, phát triển
tiếng Anh một cách tự nhiên.
Đội ngũ giáo viên nước ngoài giàu
chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có tâm
với nghề và hết mực yêu thương học sinh.

Đánh giá theo dõi quá trình của từng nhân
viên theo học.
Nâng cao làm việc với sếp và đối tác
nước ngoài.

Nội dung bài học thực tiễn từ giáo trình
chuẩn quốc tế kết hợp với phương pháp
giảng dạy thiết kế riêng cho từng bé.

www.eiv.edu.vn
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TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN - MÔI GIỚI GIÁO VIÊN BẢN NGỮ CHO
TRUNG TÂM VÀ TRƯỜNG HỌC
Hàng năm EIV chúng tôi nhận được
trên vài ngàn hồ sơ xin việc của rất
nhiều ứng viên trên toàn thế giới,
mỗi hồ sơ đều có những đặc điểm
và yêu cầu công việc khác nhau.
Chúng tôi chăm chỉ làm việc review
tất cả các hồ sơ, nên quý trường
không phải mất công làm công việc đó.
Quý trường có nhiều công việc quan
trọng cần chăm lo hơn việc Post tin
tuyển dụng và lọc hồ sơ, phỏng vấn
qua ứng viên.

GIÁO VIÊN

Đội ngũ tuyển dụng của chúng tôi phần lớn đều đi du học về, có kinh nghiệm giảng dạy
tiếng anh, có chương chỉ đào tạo TESOL/CELTE hoặc chuyên viên chuyên nghiệp trong HR
để chắc chắn rằng sẽ có những tư vấn tận tình và chu đáo nhất cho quý trường.
Hệ thống quản lý giáo viên với trên vài chục ngàn hồ sơ làm việc cho phép chúng tôi
nhanh chóng làm việc và sàng lọc ứng viên trong kho dữ liệu của mình để đáp ứng
nhu cầu của quý trường tốt nhất.

Làm sao EIV biết giáo viên sẽ phù hợp với trường và
hoàn thành hợp đồng làm việc?
Hiện tại trên 95% giáo viên EIV hoàn thành hợp đồng làm việc của họ với đối tác. Chúng
tôi đảm bảo và làm việc hết sức mình để giáo viên chúng tôi có thể hiểu và nhanh chóng
phù hợp với văn hóa Việt Nam và môi trường làm việc tại địa phương của trường.
EIV Education có thể xử lí công việc theo
yêu cầu của bạn:
Có thể thực hiện tất cả các bước tuyển dụng
dành cho trường bạn hoặc từng bước và cùng
làm việc với team của bạn để sắp xếp giáo viên.
Hoặc tuyển hàng trăm giáo viên cho các chương
trình đào tạo của Nhà Nước Việt Nam, EIV đã
hoà thành được tất cả những yêu cầu đó. Chúng tôi
không làm mất thời gian của bạn với việc cung cấp
quá nhiều ứng viên cho bạn lựa chọn mà chọn lọc
giáo viên phù hợp nhất cho bạn.

“

Vietnam Teaching Jobs đóng vai trò trung gian kết
nối giữa nhà tuyển dụng và các giáo viên người nước
ngoài có mong muốn giảng dạy tại Việt Nam.

VIETNAM TEACHING JOBS
Vietnam Teaching Jobs được định hướng trở thành trang web tuyển dụng giáo viên nước
ngoài hàng đầu Việt Nam.
Trang thông tin này sẽ đáp ứng nhu cầu tìm việc tại Việt Nam cho các giáo viên nước ngoài
đồng thời mang đến giải pháp tuyển dụng giáo viên hiệu quả cho các trường và trung tâm
Anh ngữ.

www.eiv.edu.vn
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HỌC ONLINE CÙNG GIÁO VIÊN BẢN NGỮ EIV
EIV Online không chỉ đem đến môi trường học tiếng Anh hiệu quả,
đầy hứng thú mà còn giúp bạn xây dựng và phát triển các mối
quan hệ xã hội với những người bạn có chung mục tiêu: tiếng Anh
thành thạo để thay đổi cuộc đời.
Lợi
+
+
+
+
+

“

ích của chương trình EIV Online:
Thời gian học linh hoạt, phù hợp với người bận rộn
1 kèm 1 với 100% giáo viên bản ngữ
Lộ trình học được thiết kế riêng cho từng học viên
Học phí phù hợp với mọi đối tượng và tiết kiệm thời gian
Trợ giảng kèm trực tiếp 24/7 cho bạn

EIV cung cấp hàng trăm giáo viên bản ngữ cho người học tiếng Anh trực tuyến với
mô hình giáo dục sáng tạo One to One (1 giáo viên bản ngữ kèm 1 học viên) đã mang
lại nhiều bước cải tiến trong mô hình đào tạo trực tuyến đem lại hiệu quả cho học viên.
EIV Online vẫn đang cố gắng cải tiến
chương trình học để mang lại cho
học viên những trải nghiệm thú vị và
hiệu quả nhất.

HỌC ANH VĂN Ở MỌI NƠI

www.eiv.edu.vn
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ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU
Thầy Thomas G. Giglione - Giám đốc đào tạo EIV
Đến từ Canada
Tốt nghiệp thạc sĩ khoa học chính trị tại trường Mac Master Uniersity
(Canada), bằng trọng tài luật cấp cao, chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh
Quốc tế TESOL và CELTA.
Thầy Thomas là chuyên viên đào tạo cao cấp tại Bộ tư pháp Canada,
cũng như tại Stitt Field ADR Inc (Canada) và Đại học Isfahan (Iran).
Ngoài ra, thầy là giảng viên các chương trình tiếng Anh cho các doanh
nghiệp và trường đại học tại Thượng Hải, Nam Kinh, Hạ Môn (Trung
Quốc) và tại Bộ Giao Thông Vận Tải (Việt Nam). Hiện tại, thầy đang
giảng dạy và là giám đốc đào tạo tại EIV.

Marcus William
- American -

Matt William
- American -

Aisha Nguyen
- American -

Timothy Morrow
- Irish -

Philip Jenkins
- New Zealander -

Madalene Stevens
- American -

Marilyn Gagnon
- Canadian -

Jemie Sunderlan
- British -

“
Matthew Blake
- British -

13

l

www.eiv.edu.vn

David Sabin
- American -

Kane Nugent
- British -

Tôi sẽ cùng bạn viết nên những câu chuyện
thành công từ việc dạy và học tiếng Anh.

Patricia Alvim
- British -

www.eiv-group.com

l

23

