Kindermusik: Teaching Job Descriptions
Brand Overview
Kindermusik is the world's leading provider of music and movement programs for young
children, enjoyed by over 1.5 million families in more than 70 countries.

We offer

developmentally-specific music classes for kids from newborn to age seven. For more than 35
years, Kindermusik, the world’s most trusted name in musical learning, has helped children and
their families discover how music can enrich their lives and lay the foundation for a lifetime love
of learning.

Asia Music & Performing Arts Education (AMPA Education) is the Master Franchisor
Representative for Kindermusik Vietnam and is the only center for training and certification of
Kindermusik educators for this respective region. Our mission is to assist local partners in
creating local Kindermusik studios in terms of facilities and personnel training in the hopes of
reaching as many Vietnamese children and families as possible through the power of music.
The Kindermusik Teaching Team is central to the success of this experience. It is through the
skills, talent, and pure hearts of our Educators that the Kindermusik Curricula comes to life. Our
Educators in so many ways imbibe the heart and soul of our Kindermusik brand where skill and
dedication to continuous learning and masterful teaching make all the difference in the world.
Below are job descriptions for the team roles of Certified Educator, a key position which is
pivotal to the success of Kindermusik Franchising in each country.
Interested candidates please submit your CV to info@ampaeducation.org or by post to 9th
Floor, 8 Nguyen Hue, District 1, HCMC, Vietnam.

Qualifications:


Musically competent; able to quickly learn and sing on pitch, with a light, high
voice quality suitable for young children, short songs of various styles without musical
accompaniment; able to maintain a steady beat and move comfortably to music.



Strong interpersonal and communication skills; persistent and able to connect well with
both adults and children in a positive and nurturing way, easily adapting to varied
situations and interacting well with varied personality types.



Highly observant and responsive, with strong organizational and planning skills; able to
plan well for customized lesson delivery, adapting, personalizing, and adjusting activities
to meet the needs of each individual class, child and family.



Highly energetic and physically fit; able to sustain teaching 45- to 60-minute classes, often
one after another, with joyful inspiration, passion, and dynamic presence to lead a group
of up to 12 to 15 families and children at a time.



Service-driven; able to lead through example with a strong heart for teaching both adults
and children.

Responsibilities Overview:


Studying lesson plans and preparing for effective lesson delivery per assigned
curricula, according to guidelines and standards set by Kindermusik and the Master
Franchisor.



Successfully creating a positive Kindermusik experience in each class through the
smooth, professional and personalized delivery of each lesson, according to guidelines
and standards set by Kindermusik and the Master Franchisor.



Providing support to, and nurturing positive, professional relationships with, every child,
parent, caregiver and family that attends classes in the Kindermusik studio.



Working with the studio teaching and admin team to effectively perform operational
duties including student enrollment and retention, student attendance monitoring,
distribution of student home materials, and smooth maintenance and upkeep of the
studio and all materials and equipment in general.

Kindermusik: Tuyển dụng Giảng Viên
Giới thiệu tổng quan:
Kindermusik là nhà cung cấp giáo trình âm nhạc và chuyển động hình thể hàng đầu dành
cho trẻ nhỏ, và đã được giảng dạy tại hơn 70 quốc gia, với hơn 1 triệu gia đình đã và đang
theo học. Chúng tôi mang đến những lớp học những bài học âm nhạc giáo dục để phát
triển phù hợp cho trẻ từ sơ sinh đến bảy tuổi. Trong hơn 35 năm, Kindermusik là thương hiệu
đáng tin cậy nhất trên thế giới trong lĩnh vực học tập âm nhạc, chương trình đã giúp trẻ em
và phụ huynh khám phá ra rằng âm nhạc có thể làm phong phú thêm cuộc sống của họ và
đặt nền móng cho một tình yêu suốt đời dành cho âm nhạc và việc học tập.
Asia Music & Performing Arts Education (AMPA Education) là đơn vị Đại diện duy nhất của
chúng tôi tại Việt Nam. AMPA Education sở hữu chương trình Kindermusik theo hình thức
nhượng quyền độc quyền tại Việt Nam đồng thời cũng là trung tâm duy nhất tổ chức huấn
luyện, đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cho giáo viên Kindermusik trong khu vực. Tầm nhìn
của AMPA Education là tạo môi trường cho mọi trẻ em trong khu vực được tiếp cận với nền
giáo dục sáng tạo mang đẳng cấp quốc tế thông qua âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn,
Đội ngũ Giảng viên chính là trọng tâm cho sự thành công của chương trình Kindermusik. Nhờ
có kỹ thuật, tài năng và tâm huyết, các giảng viên đã và đang giúp cho chương trình
Kindermusik đến gần hơn với cộng đồng. Các giảng viên với sự hiểu biết trên nhiều phương
diện về tinh thần và tâm huyết của thương hiệu Kindermusik, nơi những kỹ năng và sự nỗ lực
học hỏi không ngừng, cùng việc giảng dạy tận tâm đã tạo nên những khác biệt trên thế giới.
Dưới đây là mô tả công việc cho vai trò của Giảng viên được chứng nhận, một vị trí then
chốt, đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của Chương trình Nhượng quyền
Kindermusik ở mỗi quốc gia.

Các ứng cử viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ đến info@ampaeducation.org hoặc qua
đường bưu điện đến Tầng 9, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam.

Trình độ:


Có năng khiếu âm nhạc; có khả năng học hỏi nhanh và hát đúng nhịp bài hát với chất
giọng mềm mại, khỏe khoắn phù hợp với trẻ nhỏ, có thể hát các bài hát ngắn với nhiều
phong cách khác nhau mà không cần nhạc cụ hỗ trợ; có thể duy trì nhịp điệu ổn định
và chuyển động thoải mái theo bài hát.



Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt; kiên nhẫn và kết nối tốt với người lớn và trẻ nhỏ
theo một cách tích cực và nhân văn, dễ dàng thích nghi trong các tình huống khác
nhau và tương tác tốt với các cá tính đa dạng.



Có khả năng quan sát và nhạy bén, với kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch; có khả năng
biên soạn giáo án phù hợp, mang dấu ấn cá nhân và điều chỉnh các hoạt động trong
lớp nhằm đáp ứng nhu cầu của từng lớp học, nhóm trẻ và phụ huynh riêng biệt.



Tràn đầy năng lượng và thể chất tốt; có khả năng duy trì lớp học từ 45 đến 60 phút với
các lớp học liên tiếp nhau, có nhiệt tình, đam mê và sự linh hoạt để dẫn dắt các nhóm
từ 12 đến 15 gia đình và trẻ cùng lúc.



Đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu; có năng lực dẫn đầu với tâm huyết truyền đạt
kiến thức cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Trách nhiệm:


Nghiên cứu giáo án giảng dạy và chuẩn bị bài vở một cách hiệu quả theo giáo trình
tiêu chuẩn, dựa trên những hướng dẫn và tiêu chuẩn được thiết lập bởi chương trình
Kindermusik và Đơn vị Nhượng quyền thương hiệu.



Thành công trong việc mang đến trải nghiệm thú vị của chương trình Kindermusik qua
mỗi lớp học thông qua việc truyền đạt bài học một cách trôi chảy, chuyên nghiệp và

mang dấu ấn cá nhân theo những hướng dẫn và tiêu chuẩn được thiết lập bởi chương
trình Kindermusik và Đơn vị Nhượng quyền thương hiệu.


Hỗ trợ nhiệt tình và xây dựng các mối quan hệ một cách chuyên nghiệp với các nhóm
trẻ, phụ huynh, người bảo hộ và gia đình khi tham gia các lớp học Kindermusik.



Làm việc với đội ngũ giảng viên và bộ phận hành chính của trung tâm để thực hiện
các nhiệm vụ vận hành trung tâm một cách hiệu quả bao gồm việc ghi danh và lưu
trữ thông tin học sinh, theo dõi tình hình học sinh, cung cấp tài liệu học kèm tại nhà cho
các gia đình, bảo quản và bảo dưỡng các lớp học cùng tất cả các vật dụng, trang
thiết bị nói chung.

