THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC MEDIPEACE
Vị trí: 01 Nhân viên hoạt động dự án.
Tóm tắt vị trí tuyển dụng:
Nhân viên hoạt động dự án có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện
các hoạt động liên quan đến tập huấn, đào tạo, hỗ trợ, tiến hành các dự án liên quan
đến trẻ khuyết tật.
Thời gian làm việc
Một năm với hai tháng thử việc (có thể gia hạn hợp đồng đến năm 2020 tuỳ theo
năng lực).
Địa điểm làm việc: Tỉnh Quảng Trị.
Thông tin tổ chức:
Medipeace là một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc chuyên hoạt động hỗ trợ y tế
toàn cầu, chính thức thực hiện dự án tại Việt Nam năm 2012. Hiện nay, Medipeace
đã và đang tiến hành hai dự án “Giảm thiểu số trẻ em khuyết tật không được phục
hồi chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống” (2012~2020) và “Nâng cao năng
lực đào tạo Vật lý trị liệu khu vực miền Trung Việt Nam” (2017~2019) tại địa bàn
tỉnh Quảng Trị.
Mô tả công việc:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình tập huấn phục hồi chức năng cho
phụ huynh trẻ khuyết tật hàng tháng, các chương trình tập huấn cho y tế địa
phương, hoạt động hỗ trợ xe lăn….
- Đồng hành cùng các kỹ thuật viên hoạt động trị liệu người Hàn Quốc trong
quá trình điều trị cho trẻ khuyết tật.
- Quản lý các hoạt động hỗ trợ tại các phòng phục hồi chức năng thuộc dự án
của Medipeace trên địa bàn hai huyện Hải Lăng, Gio Linh thuộc tỉnh Quảng
Trị.
- Liên hệ, kết nối với các đối tác địa phương trong quá trình thực hiện dự án
- Tiến hành các hoạt động khảo sát, giám sát, đánh giá các chương trình hỗ trợ.
- Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành y tế, ngoại ngữ, công tác xã hội…
- Hiểu biết cơ bản về các khía cạnh quan trọng của phát triển cộng đồng.
- Tiếng anh/ tiếng hàn giao tiếp thành thạo và khả năng soạn văn bản tiếng anh/
tiếng hàn.
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.

- Sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint.
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, không ngại di chuyển nhiều, không
kỳ thị các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Lợi ích và điều kiện môi trường làm việc:
- Mức lương: Thoả thuận trong quá trình phỏng vấn.
- Được hưởng đầy đủ các quy định cho người lao động, bảo hiểm xã hội.. sau
thời gian thử việc.
- Được nghỉ 12 ngày phép/năm, sau 1 năm được tăng thêm một ngày phép.
- Thời gian làm việc: 7h30~16h30 từ thứ hai đến thứ sáu
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo các kỹ năng,
được dự án tạo cơ hội để phát triển bản thân.
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 15/01/2018

