
Thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Hành chính – Tổng 

hợp 
 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động 

nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao 

chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực 

hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường. Hiện PanNature bước sang 

năm thứ 10 chính thức hoạt động.  

 

Trung tâm hiện đang cần tuyển 01 vị trí Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp với 

nội dung cụ thể như sau: 

 

Mục tiêu công việc 

Trực tiếp chịu trách nhiệm chung về các vấn đề hành chính, nhân sự, hậu cần, thống 

kê tổng hợp của tổ chức, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ, ổn định, minh bạch và 

hiệu quả. 

 

Chịu sự phân công, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, phối hợp chặt 

chẽ với các thành viên của Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và cán bộ nhân 

viên nhằm đạt mục tiêu của tổ chức. 

 

Công việc chính 
  
Tham khảo bản mô tả công việc kèm theo.  
 

Quyền lợi 
 Thời gian thử việc: 02 tháng. Với các ứng viên có kinh nghiệm trên 07 năm, 

thời gian thử việc là 01 tháng. 

 Mức lương: Thỏa thuận sau khi phỏng vấn. 

 Thời gian hợp đồng: 01 năm và gia hạn hàng năm. Có cơ hội ký hợp đồng 

không thời hạn sau 02 năm tùy thuộc vào đánh giá công việc.  

 Các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sau khi 

ký hợp đồng chính thức. 

 

Hồ sơ bao gồm 
 Đơn xin việc, trong đó: nêu rõ mức lương đề nghị,  

 Sơ yếu lý lịch tự thuật nêu rõ các kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, quá trình đào tạo, 

sở thích, cung cấp thông tin 02 cá nhân để tham chiếu thông tin. 

 Bản scan hoặc photocopy các văn bằng liên quan 
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Lưu ý:  Trung tâm khuyến khích ứng viên gửi hồ sơ điện tử. Đối với hồ sơ in, không 

cần nộp các văn bằng gốc hoặc có công chứng. Trung tâm sẽ yêu cầu ứng viên nộp 

bản gốc hoặc bản công chứng hồ sơ cá nhân sau khi được tuyển dụng. 

 


