
 

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

  

Chức danh: Cán Bộ Dự án  

Nơi làm việc:  Văn phòng giao dịch Hà nội 

Thời gian:   04 năm (Hợp đồng ký kết 12 tháng/lần)  

Tổ chức:  Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) 

Công việc đảm nhiệm:  

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, dự trù kinh phí, theo dõi, đánh giá kết quả dự án, viết báo cáo  tiến 

độ của Dự án theo quy định cảu Trung tâm. 

- Làm các thủ tục hành chính, các chứng từ kế toán, tạm ứng, hoàn ứng… 

- Thiết lập quan hệ  với các bệnh viện/ trung tâm y tế/ các đối tác có liên quan để triển khai các 

hoạt động của dự án. 

- Quản lý tài liệu liên quan của Dự án. 

- Thực hiện các hoạt động khác theo yêu cầu của quản lý chương trình Sức khỏe và BGĐ  

Yêu cầu trình độ:  

- Đại học trở lên (chuyên nghành Y khoa, Y tế công cộng, Điều dưỡng…) 

- Có khả năng làm việc bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm MS Excel, Power Point, Word, internet, email. 

Yêu cầu về công việc:  

- Nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập 

- Có kinh nghiệm làm việc với các dự án, chương trình (ưu tiên người có kinh nghiêm làm 

việc với nhóm, cộng đồng người dễ bị tổn thương)  

- Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác nước ngoài.  

- Có khả năng làm việc dưới áp lực về thời gian và tâm lý. 

- Có khả năng hoàn thành công việc theo thời hạn đã xác định. 



 

Yêu cầu về cá nhân:  

- Cởi mở, chân thành trong giao tiếp.  

- Ham học hỏi.  

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và vào ngày nghỉ trong trường hợp công việc đòi hỏi.  

- Sẵn sàng đi công tác trong thời gian 2 tuần trở lại.  

- Sẵn sàng làm việc với cộng đồng, nhóm người dễ bị tổn thương và gia đình của họ. 

SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh 

hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn thương ứng 

cử vào các vị trí ở SCDI.  

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: huongkieu@scdi.org.vn trước ngày 20/1/2014 bao gồm: 

- CV 

- Đơn xin việc (bằng tiếng Anh) 

(lưu ý: chỉ liên hệ ứng viên được lựa chọn vào vòng phỏng vấn) 

Để có thêm thông tin, xin truy cập trang web: www.scdi.org.vn  
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