
 

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

  

Giới thiệu  

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi 

chính phủ, được thành lập từ năm 2010. SCDI tin tưởng sâu sắc rằng mỗi cá nhân, mỗi cộng 

đồng đều ẩn chứa những tiềm năng to lớn, không những có thể giải quyết các khó khăn của chính 

mình mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Thông qua cách tiếp cận nâng cao 

quyền năng kết hợp với vận động chính sách, SCDI hướng tới việc tạo ra động lực và môi trường 

phù hợp để các tiềm năng này được phát huy vì những mục tiêu tích cực. 

HTX Chong chóng (CC) là sáng kiến bán hàng gây quỹ nhằm mục đích nâng cao nhận thức và 

gây quỹ hỗ trợ cho các trẻ em, thanh - thiếu niên dễ bị tổn thương bởi HIV/AIDS. Chong chóng 

được vận hành bởi một nhóm tình nguyện viên làm việc hoàn toàn phi lợi nhuận. Toàn bộ tiền lãi 

từ việc bán hàng được chuyển vào quỹ do TNV quản lý để hỗ trợ cho các em bé thông qua các 

hoạt động của HTX Chong chóng và Chương trình trẻ em của SCDI. 

Vị trí: Tình nguyện viên cho Chương trình trẻ em mảng Truyền thông và gây quỹ 

Địa điểm làm việc: Văn phòng SCDI tại 240 Mai Anh Tuấn, Hà Nội 

Thời gian làm việc: 

- Thời hạn: 3 – 6 tháng 

- Làm việc bán thời gian, giờ làm việc có thể linh hoạt, tuy nhiên phải đảm bảo tối thiểu 3 

buổi/ tuần làm việc tại văn phòng, thời gian còn lại có thể làm việc online 

Công việc đảm nhiệm: 

 Hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và các hoạt động của CTTE 

- Tìm hiểu các kênh và phương tiện truyền thông 

- Xây dựng nội dung truyền thông cho các hoạt động của CTTE 

- Tập hợp thông tin, hình ảnh từ các nhóm hỗ trợ trẻ em 

- Đưa các nội dung truyền thông lên các kênh truyền thông, theo dõi phản hồi và đánh 

giá kết quả 

 Hỗ trợ theo dõi và triển khai các hoạt động gây quỹ cho chương trình 

- Tìm hiểu các nguồn tài trợ cho chương trình 

- Hỗ trợ theo dõi và vận hành hoạt động của HTX Chong chóng 

- Xây dựng ý tưởng và kế hoạch cho các hoạt động gây quỹ của TNV cho CTTE 

https://www.facebook.com/nhungduatrevohinh


 

 

Yêu cầu trình độ:  

- Sinh viên từ năm thứ 2 hoặc vừa tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành kinh tế, báo chí, 

ngôn ngữ, quan hệ quốc tế, xã hội học, tâm lý 

- Sử dụng thành thạo internet và các công cụ Microsoft Office, có hiểu biết về truyền thông 

và mạng xã hội 

- Khả năng tiếng Anh tốt 

 

Yêu cầu về cá nhân:  

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc tốt 

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và làm việc độc lập 

- Có trách nhiệm trong công việc, cẩn thận, trung thực 

- Có mong muốn đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là đối tượng trẻ em thiệt thòi, có hoàn 

cảnh đặc biệt 

- Không kỳ thị với người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, người bán dâm, người đồng 

tính. 

- Cam kết làm việc liên tục từ 3 – 6 tháng. 

 

Lương và phúc lợi: 

- Vị trí tình nguyện viên không có lương. 

- Được hỗ trợ chi phí đi lại và liên lạc theo quy định của chương trình. 

- Được tham gia các buổi tập huấn nội bộ và retreat cho TNV. 

- Được cấp giấy chứng nhận và viết thư giới thiệu (nếu có nhu cầu sau khi kết thúc thời 

gian làm việc. 

 

Để ứng tuyển, vui lòng gửi thư nêu rõ lí do vì sao bạn muốn làm công việc này kèm theo CV 

(tiếng Anh hoặc tiếng Việt) cho nhungtran@scdi.org.vn. 

 

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. 

 

Xin vui lòng truy cập vào website: www.scdi.org.vn để biết thêm thông tin về Trung tâm Hỗ trợ 

Sáng kiến Phát triển Cộng đồng. 

 

 

mailto:nhungtran@scdi.org.vn
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