THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC WVI
Vị trí: Điều phối viên dự án đặc biệt (Special Project Coordinator)
Địa điểm làm việc: Văn phòng dự án Phát triển chuỗi giá trị địa phương, huyện Triệu Phong,
tỉnh Quảng Trị.
Tầm Nhìn Thế Giới là một tổ chức nhân đạo Cơ Đốc quốc tế hoạt động vì trẻ em thông qua việc
thực hiện các dự án hướng đến an sinh của trẻ em, trọng tâm vào các lĩnh vực y tế, giáo dục kỹ
năng và giá trị sống, bảo vệ trẻ em và cải thiện sinh kế hộ gia đình. Hàng năm, hơn 200 nghìn trẻ
em được hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình của Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tại 14 tỉnh,
thành phố trên cả nước.
Nhiệm vụ chính của Điều phối viên dự án đặc biệt
Vị trí này sẽ hỗ trợ cho Quản lý dự án và nhân viên vận hành trong việc điều phối các hoạt động
chính của quản lý dự án, bao gồm:
-

Duy trì hệ thống giám sát – đánh giá thường xuyên.
Làm việc với các ban kỹ thuật và đối tác ở các cấp có liên quan.
Tổng hợp các báo cáo và tổ chức các khóa đào tạo ở cấp quận/cấp tỉnh.
Hỗ trợ các nhiệm vụ hành chính khác của dự án.

Yêu cầu:
-

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Nông nghiệp, Môi trường, Phát triển Cộng đồng hoặc
các lĩnh vực liên quan
Hiểu biết về văn hóa và điều kiện tự nhiên của địa bàn dự án
Có kiến thức cơ bản và hiểu biết về các khía cạnh chính liên quan đến phát triển sinh kế và
bảo vệ môi trường.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong phát triển cộng đồng, đặc biệt là các dự án bảo
vệ môi trường và các lĩnh vực liên quan.
Có kỹ năng dẫn dắt, hỗ trợ tiến trình phát triển, bao gồm: tổ chức, huy động, tạo ảnh hưởng
tới các đối tác (đặc biệt là ở cấp huyện) và kết nối các đối tác.
Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là kỹ năng viết báo cáo (cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt)
Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo.
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- 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 27/4/2019
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NGƯỜI ĐỀ XUẤT ĐĂNG TIN
Lê Chính Luật

