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Thông báo tuyển dụng 

 
 

 Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội (Hội) là tổ chức xã hội của người khuyết tật trên 

địa bàn thành phố Hà Nội được thành lập từ năm 2006. Mục tiêu hoạt động của Hội là nhằm 

khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho người khuyết tật phấn đấu vươn lên tạo dựng cuộc 

sống độc lập và trở thành người có ích đối với gia đình và xã hội; góp phần nâng cao nhận thức 

của người khuyết tật và cộng đồng về người khuyết tật và tạo điều kiện thuận lợi để người 

khuyết tật tham gia bình đẳng trong xã hội. 

 Với sự hỗ trợ của Qũy Abilis Phần Lan, năm 2017 Hội triển khai dự án “Nâng cao năng 

lực cho Hội NKT thành phố Hà Nội thông qua việc xây dựng và thực hiện chiến lược truyền 

thông”. Dự án tập trung chính vào các hoạt động: xây dựng chiến lược và các văn bản hướng 

dẫn truyền thông, tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng truyền thông, viết tin, chụp ảnh cho 

cán bộ Hội và các tổ chức thành viên, duy trì các hoạt động thông tin, truyền thông trong và 

ngoài tổ chức… 

 Hiện nay, Hội đang có nhu cầu tuyển dụng 01 nhân viên làm việc cho dự án nêu trên. 

 

Mô tả công việc: 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết của dự án. 

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để tổ chức các hoạt động của dự án. 

- Cập nhật thông tin trên trang web và fanpage của Hội. 

- Chuẩn bị báo cáo hoạt động dự án theo yêu cầu của Hội và đơn vị tài trợ. 

- Đảm bảo thông tin và sự phối hợp với các bên liên quan. 

- Giám sát và đánh giá chất lượng, kết quả của các hoạt động và ngân sách dự án. 

- Làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cán bộ quản lý dự án 

- Thực hiện một số công việc khác của Hội theo sự phân công của lãnh đạo Hội. 

Yêu cầu:  

- Tốt nghiệp Đại học 

- Có khả năng viết tin, bài và có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực truyền thông từ 01 năm 

trở lên 

- Ưu tiên người đã làm việc trong lĩnh vực người khuyết tật. 
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- Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng như Word, Excel, Power 

point… 

- Có tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, cởi mở và thân thiện . 

 

Thời gian làm việc: toàn thời gian từ 13/3/2017 đến 31/12/2017.   

Địa điểm làm việc: Văn phòng Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội. 

Mức lương: thỏa thuận 

 

Hồ sơ dự tuyển: 
- Thư dự tuyển, sơ yếu lí lịch (CV) tiếng Việt và tiếng Anh 

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ liên quan 

 

Liên hệ: 
- Hồ sơ dự tuyển vui lòng gửi tới địa chỉ email: admin@dphanoi.vn  hoặc 

hoinkt@gmail.com, hạn nộp hồ sơ ngày 20/3/2017. 
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