
 

 

TUYỂN DỤNG 

Viện trưởng Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) 
 

Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) là tổ chức phát triển độc lập làm việc vì một xã 

hội giàu mạnh, công bằng, dân chủ và khoan dung. Từ khi thành lập, Viện iSEE luôn cởi mở với 

những ý tưởng mới, kiến tạo không gian tự do cho từng thành viên cống hiến tốt nhất, và bồi đắp sự 

độc lập của tổ chức. Chính vì vậy, trong những năm gần đây iSEE đã chủ động chuẩn bị cho việc thay 

đổi Viện trưởng nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của tổ chức. Hiện tại, iSEE đã sẵn sàng cho 

giai đoạn mới và tìm kiếm một người Viện trưởng mới. Là viện trưởng iSEE, bạn sẽ có cơ hội tạo ra 

thay đổi cho người thiểu số thiệt thòi và đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Là viện trưởng 

iSEE, bạn sẽ được làm việc cùng với một nhóm đồng nghiệp năng động, nhiệt huyết, đa dạng về 

chuyên môn, giới tính, dân tộc, xu hướng tính dục và bản dạng giới. Bạn có thể tìm hiểu thêm về iSEE 

qua website của chúng tôi www.isee.org.vn 

 

Trách nhiệm chính 

 

- Vạch ra chiến lược hoạt động hiệu quả nhất nhằm bảo vệ quyền con người của các nhóm thiểu 

số, đóng góp tốt nhất cho sự phát triển chung của xã hội  

- Quản lý nguồn lực và hoạt động của tổ chức, bao gồm cả nhân sự, tài chính, quan hệ đối tác, 

văn phòng và các nguồn lực khác  

- Làm giàu và duy trì văn hóa dân chủ, bình đẳng, khoan dung và tôn trọng sự đa dạng của tổ 

chức, truyền cảm hứng và khuyến khích từng thành viên đóng góp tốt nhất cho cộng đồng  

 

Yêu cầu chính  

 

 Tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong các ngành liên quan đến hoạt động của viện iSEE 

 Có đam mê và kinh nghiệm nhiều năm quản lý và phát triển tổ chức 

 Cam kết với các giá trị bình đẳng, khoan dung, tự do, và không phân biệt đối xử 

 Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo  

 Khả năng giao tiếp tốt với các nhóm xã hội khác nhau 

 

Báo cáo  

 

 Chịu trách nhiệm báo cáo với Hội đồng viện iSEE, đại diện là Chủ tịch Hội đồng viện  

 

Vị trí này ký hợp đồng 4 năm có cơ hội gia hạn hợp đồng. Thời gian thử việc hai tháng kể từ ngày ký 

hợp đồng với 100% lợi ích như chính sách của iSEE. Mức lương hấp dẫn và cạnh tranh với các tổ chức 

phi chính phủ Việt Nam và Quốc tế, và tùy vào năng lực và khả năng đóng góp cho tổ chức. Để lấy 

bản miêu tả công việc chi tiết, xin liên hệ với chị Nguyễn Bích Phương theo địa chỉ isee@isee.org.vn  

 

Để ứng tuyển, đề nghị gửi một Thư ứng tuyển nêu rõ lý do tại sao bạn quan tâm đến vị trí Viện trưởng 

iSEE và một hồ sơ chi tiết ghi rõ kinh nghiệm và năng lực của bạn đến địa chỉ isee@isee.org.vn với 

tiêu để (subject): ứng viên Viện trưởng iSEE trước 17h00 ngày 24 tháng 5 năm 2015.  

 

iSEE là một nhà tuyển dụng công bằng. 
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