THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC FZS
1. Vị trí: Nhân viên Giáo dục Bảo tồn.
2. Số lượng: 01 nhân viên.
3. Địa điểm làm việc: Văn phòng dự án tại thành phố Đà Nẵng, Gia Lai.
4. Mô tả công việc chính:
- Giảng dạy về bảo tồn động vật hoang dã và sử dụng rừng bền vững cho học
sinh;
- Tổ chức các buổi truyền thông và hội thảo về bảo tồn động vật hoang dã để
nâng cao nhận thức của cộng đồng dân tộc thiểu số địa phương;
- Làm việc với giáo viên địa phương và nhân viên vườn quốc gia để sắp xếp
hoạt động ngoài trời cho các em học sinh;
- Làm việc với người dân địa phương để hỗ trợ nhận thức bảo tồn đa dạng
sinh học;
- Viết báo cáo về hoạt động giáo dục.
5. Yêu cầu:
- Trình độ học vấn: Bằng Cử nhân chuyên ngành sinh học hoặc lâm nghiệp.
Bằng Thạc sĩ là một lợi thế;
- Có kiến thức về giáo dục bảo tồn;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về giáo dục môi trường;
- Đam mê, quan tâm đến bảo tồn động vật hoang dã;
- Kiến thức và kinh nghiệm trong việc phối hợp với người dân, đối tác địa
phương;
- Có khả năng làm việc với người dân tộc thiểu số;
- Có khả năng nói, viết và đọc tiếng Anh và tiếng Việt;
- Khả năng đi lại thường xuyên đến các trang vùng dự án;
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
6. Quyền lợi:
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm;
- Chế độ bảo hiểm: Theo quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam;
- Chế độ khác: Theo quy định của dự án.

- Các ứng cử viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Đối
ngoại Đà Nẵng – 472 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng hoặc qua
email: luatlc@danang.gov.vn . Điện thoại: (0236) 3552343
Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 05/5/2019
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2019
NGƯỜI ĐỀ XUẤT ĐĂNG TIN
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