
                                           Mạng lưới Be Change Agents Việt Nam 
                                                              Dự án “Nào ta cùng Buýt 2012” 
  
 

          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2012 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN 

     DỰ ÁN “NÀO TA CÙNG BUÝT 2012” 

 
I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 

- Đáp ứng các yêu cầu về nhân lực cho công tác tổ chức sự kiện “Nào ta cùng Buýt 
2012” 

- Tạo sân chơi lành mạnh và không gian cống hiến ngày hè dành cho các bạn học 
sinh-sinh viên và các cá nhân mong muốn bảo vệ môi trường.  

- Tập huấn và đào tạo lực lượng nòng cốt chuyên tổ chức chương trình phục vụ cho 
các hoạt động tình nguyện trong tương lai tại địa bàn thực hiện dự án.  

- Xây dựng tạo mối quan hệ tốt đẹp và khắng khít giữa thành viên ban điều phối với 
các bạn cộng tác viên.  

II. NỘI DUNG CHI TIẾT  

1. Đối tượng  
Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, 
TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương và TP.Biên Hòa – Đồng Nai không giới hạn độ tuổi 
nghề nghiệp và trình độ học vấn. 

Ưu tiên các ứng viên đang là học sinh – sinh viên (16-20 tuổi), từng có kinh nghiệm 
trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện.  

2. Yêu cầu  
 - Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình, năng động và trung thực.  

 - Có lòng yêu môi trường, mong muốn xây dựng một Việt Nam xanh – sạch – đẹp, 
văn mình và thân thiện. 

-  Có khả năng cam kết cống hiến tối thiểu 200 giờ tình nguyện/2 tháng (Tương 
đương 3,5 giờ/1 ngày). Thời gian làm việc từ: 10/08/2012-10/10/2012 
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3. Quyền lợi TNV  
- Được chia sẻ  các kỹ năng cơ bản cần thiết trong các công việc của dự án.  

- Được tham gia giao lưu, học hỏi và kết bạn với những người cùng sở thích và chí 
hướng. 

- Được học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm trong công tác tổ chức chương trình, sự 
kiện. 

- Được làm việc với đội ngũ Ban điều phối và ban điều hành/ban quản lý các tổ 
chức/đơn vị đối tác/liên kết của dự án.  

- Được đóng góp, cống hiến cho xã hội. Đặc biệt là đối tượng học sinh – sinh viên. 

- Được bàn bạc, trao đổi và cùng xây dựng các ý tưởng cho hoạt động của dự án.  

- Được công nhận là thành viên Ban tổ chức chương trình “Nào ta cùng Buýt 2012” 
và được cấp giấy chứng sau chương trình (Nếu thực hiện đúng theo cam kết tình 
nguyện). 

- Cùng một số quyền lợi khác. 

4. Số lượng cộng tác viên cần tuyển 
- TP. Hồ Chí Minh: 15-18, TP.Thủ Dầu Một: 1-2, TP. Biên Hòa – Đồng Nai: 1-2  
5. Hình thức tuyển dụng – đăng ký 
a. Vòng 1: Hồ sơ  

- Ứng viên sẽ phải tự thực hiện việc viết hồ sơ đăng ký tham gia cộng tác viên 
của chương trình với những thông tin mà bạn nghĩ nó cần thiết cho việc tham 
gia chương trình và nó giúp Hội đồng tuyển dụng chọn đơn đăng ký của bạn 
cho vòng phỏng vấn. Sau khi hoàn thành đơn đăng ký hãy gửi email về địa 
chỉ: naotacungbuyt@bechangeagents.org trước 23h59, 30/07/2012. 

- Thông báo kết quả vòng hồ sơ trước 23h00 ngày 31/07/2012 
b. Vòng 2: Phỏng vấn 

- Các ứng viên đáp ứng đủ yêu cầu của vòng hồ sơ sẽ tham gia một buổi phỏng 
vấn nhóm kéo dài 60 phút/1 ca phỏng vấn. Mỗi ca phỏng vấn có 4-5 ứng viên. 

- Thời gian phỏng vấn:  Từ ngày 01/08/2012 đến ngày 05/08/2012 
- Thông báo kết quả trước 23h00 ngày 06/08/2012 

 
Nguyễn Thành Hưng 
Thành viên – Mạng lưới Be Change Agents Việt Nam  
Nguyenthanhhung.kh@gmail.com |  hung.nguyen@hoangda.org 


