
Pact là tổ chức phi chính phủ quốc tế có văn phòng trụ sở tại Washington D.C, Hoa Kỳ. Hiện tại, Pact 

hoạt động trên 57 quốc gia với trên 100 chương trình. Các văn phòng chính của Pact có mặt trên 27 quốc 

gia và các văn phòng này giám sát hoạt động của toàn bộ chương trình của Pact trên toàn thế giới.  

Thông qua các khóa tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn và hỗ trợ tài chính trực tiếp, Pact nâng cao năng lực 

tổ chức và thể chế cho các tổ chức địa phương  trong lĩnh vực phòng chống và điều trị HIV/AIDS, sinh 

kế, quản lý tài nguyên thiên nhiên và các lĩnh vực khác. 

Pact đang tìm ứng viên là người Việt Nam cho các vị trí sau tại Vĩnh Long cho dự án “Sức sống Mê 

Kông mở rộng”. 

1. Trợ lý Văn phòng 

2. Cán bộ Chương trình 

3. Trợ lý Tài chính/Chương trình tạm thời 

Dự án “Sức sống Mê Kông” (Mekong Vitality - hay còn gọi là dự án WORTH) là một chương trình Tài 

chính vi mô dựa trên tiết kiệm, trong đó chị em phụ nữ tập hợp lại với nhau thành các nhóm để thực hiện 

việc tiết kiệm dưới hình thức các ngân hàng của làng/nhóm, cho vay, và phát triển các doanh nghiệp nhỏ 

nhằm tạo ra thu nhập. Nhờ việc kết hợp đào tạo về quản lý tài chính, triển khai các hoạt động tiết kiệm và 

cho vay, và phát triển các doanh nghiệp nhỏ, WORTH giúp các chị em phụ nữ trở thành các doanh nhân 

xã hội và các nhà lãnh đạo, những người có thể mang lại các thay đổi tích cực cho cộng đồng của họ. 

Vị trí Trợ lý Văn phòng và Cán bộ Chương trình sẽ được ký hợp đồng lao động 1 năm và có thể được gia 

hạn hợp đồng dựa vào đánh giá năng lực hàng năm cũng như nguồn tài trợ. 

Vị trí Trợ lý Tài chính/Chương trình tạm thời sẽ được ký hợp đồng ngắn hạn 6 tháng. 

Ứng viên trúng  tuyển được yêu cầu bắt đầu công việc từ ngày 01/1/2015. Bản mô tả công việc cụ thể cho 

từng vị trí có trong file đính kèm. 

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ bao gồm (1) thư xin việc giải thích tại sao bạn quan tâm tới vị trí 

này và bạn phù hợp với vị trí này như thế nào và (2) bản sơ yếu lý lịch cập nhật tới Pact Việt Nam, P.201, 

501-502 nhà B1, khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua email 

hrvietnam@pactworld.org trước ngày 14 tháng 12 năm 2014. 

Đề nghị không liên lạc qua điện thoại. Pact chỉ liên hệ với những ứng viên lọt qua vòng sơ khảo. 
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