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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Cán bộ Chương trình Cao cấp về FLEGT 

TrungtâmPháttriểnNôngthônBềnvững(SRD)-mộttổchứcphichínhphủViệtNam(VNGO),                   

vớicamkếttăngcườngnănglựcchocáccộngđồngkhókhănởkhuvựcnôngthônvàmiền                    

núiđể thíchứngvớinhữngđiềukiệnmôitrườngđangthayđổivàquảnlýsinhkếmộtcách                    

bềnvữngtrongmộtxãhộicôngbằngvàbácái.Đượcthànhlậpvàonăm2006,SRDđãtriển                    

khaitrên50dựántrongcáclĩnhvựcnhưnôngnghiệpbềnvững,sinhkếnôngthôn,biếnđổi                    

khíhậu,quảntrị địaphươngvàvậnđộngchínhsáchhướngtớingườinghèo.SRDlàthành                  

viênsánglậpvàTrưởngBanđiềuhànhhaimạnglướilớncủacáctổchứcphichínhphủViệt                    

NamliênquantớiBiếnđổikhíhậu(mạnglướiVNGO&CC)vàliênquantớirừng(mạnglưới                  

VNGO-FLEGT),đồngthờilàthànhviêntíchcựccủanhiềumạnglướivàdiễnđànchínhsách                 

trong nước cũng như quốc tế. 

SRDhiệnđangđiềuphốitriểnkhaidựánliênquantớiFLEGT-ChươngtrìnhThựcthilâmluật,                   

QuảntrịrừngvàThươngmailâmsảndoEUtàitrợ.Cácdựántậptrungvàotăngcườngvai                     

tròvànănglựccủacáctổchứcdânsự(CSO)/tổchứcphichínhphủViệtNam(VNGO)nhằm                     

đưatiếngnóichocộngđồngngườidânsốngdựavàorừngvàotiếntrìnhđàmpháncũngnhư                   

triểnkhaiHiệpđịnhđốitáctựnguyện(VPA)vềFLEGTsaunày,từđógópphầnvàocảithiện                    

quản trị rừng và tăng cường quyền sử dụng đất cho cộng đồng 

HiệnSRDđangcónhucầutuyểndụng01ứngviênngườiViệtNamvàovịtríCán bộ Chương                    

trình Cao cấp về FLEGT đểquảnlývàtriểnkhaicácdựánvềFLEGTvớisựhỗtrợcủacáccán                       

bộ chương trình khác của SRD. 

Cánbộ ChươngtrìnhCaocấpvề FLEGTsẽ làmviệcdướisự quảnlýtrựctiếpcủaTrưởng                   

nhómFLEGT,trongsự phốihợpchặtchẽ vớiĐiềuphốiviênMạnglướiVNGO-FLEGTvàcác                 

thành viên của Mạng lưới VNGO-FLEGT.  

ỨngviênđượcchọnsẽlàmviệctạiHàNộivàđicôngtáctạicácvùngdựánnêutrênkhicần                       

thiết. 

Vị trínàysẽlàmộtcơhộituyệtvờichocácứngviênthíchhợpđểtăngtiến/pháttriểnnghề                     

nghiệpcủamìnhtrongmộtmôitrườnglàmviệc,họctập,chiasẻcởimởvànăngđộngcủa                   

SRD.Hợpđồnglaođộngtoànthờigiancóhiệulựctrongvòng1nămvàsẽđượcxemxétgia                     

hạndựatrênnănglựclàmviệccủaứngviên.Cácdựánnêutrêndựkiếnsẽkéodàitớinăm                      

2017. 

 

Trách nhiệm 
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1.Quảnlý,điềuphối,triểnkhaicáchoạtđộngcủadựántheođịnhmứctàichính,khung                  

hoạtđộngcủadựánvàphùhợpvớiquyđịnhcủaSRD,nhàtàitrợ,cũngnhưluậtpháp                    

Việt Nam. 
2.Lập kế hoạch triển khai dự án và viết báo cáo theo quy định của SRD và nhà tài trợ. 
3.Hỗ trợ kỹ thuậtchocácđốitácđịaphươngcủadự ánvàgiámsátviệctriểnkhaicác                    

hoạt động của dự án tại địa bàn dự án. 
4.Đóngvaitròchủ độngtrongviệcnângcaohiểubiếtvề VPA/FLEGTvàquảntrị lâm                 

nghiệp cho đối tác địa phương, người dân vùng dự án. 
5.TưliệuhoávàchiasẻcáckếtquảcủadựántớicánbộtruyềnthôngcủaSRDvàcácbên                      

liênquancủadự áncũngnhư cậpnhậttrênwebsitecủaSRDvàcủamạnglưới                 

VNGO-FLEGT. 

6.Pháttriểnmốiquanhệ hợptáctốtvớicácbênliênquancủadựán(baogồmnhàtài                    

trợ,cơquanchínhphủliênquan,cáctổchứctrongmạnglướiVNGO-FLEGT,cácchuyên                

gia trong lĩnh vực lâm nghiệp...). 
7.Hỗ trợ kỹ thuậtliênquantớilâmnghiệpchonhómcánbộ dự ánFLEGTbaogồmcả                   

nhân viên quốc tế 
8.Làm các công việc khác khi có yêu cầu từ Trưởng nhóm FLEGT. 
 

Yêu cầu bằng cấp và năng lực 

 Có bằng đại học hoặc thạc sĩ về lâm nghiệp, hoặc các lĩnh vực tương tự.  
 Ítnhất5nămkinhnghiệmlàmviệctronglĩnhvựclâmnghiệp,cókinhnghiệmlàmviệc                  

vớicácdự ánlâmnghiệpdoquốctế tàitrợvàcóhiểubiếtvềVPA/FLEGTlàmộtlợi                    

thế. 
 Có kĩ năng và kinh nghiệm quản lý dự án. 
 Có kinh nghiệm và kĩ năng làm việc với các bên liên quan. 
 Có kĩ năng giao tiếp tốt trong môi trường đa văn hoá. 
 Có kĩ năng và kinh nghiệm viết báo cáo dự án, báo cáo nghiên cứu.  
 Thành tha

�
o tiê
�
ng Anh là một lợi thế.  

 Có khả năng làm việc độc lập dưới sự giám sát tối thiểu cũng như khi làm việc nhóm. 
 Cókĩnănglàmmáytínhtốt,đặcbiệtsửdụngMicrosoftOfficeSuite,gồmExcel,Word                 

và PowerPoint. 

 

Chế độ lương 

Lươngcơbảntrongkhoảngtừ800– 1,200 USD/thángtuỳtheokinhnghiệmvànănglựccủa                 

ứng viên. 
 

Nộp hồ sơ 
Cácứngviênphùhợpcóthểgửihồsơ,baogồmđơnxinviệctrìnhbàylýdovìsaophùhợp                       

vớivị trítrêncùngvớiCVvàbảnsao(khôngcầncôngchứng)bằngcấpliênquanbằngtiếng                    

Việt hoặc tiếng Anh trước ngày 15 tháng 10 năm 2015 đến:  
● TrungtâmPháttriểnNôngthônBềnvững(SRD)-Số 56ngõ19/9,phốKimĐồng,Hà                  

Nội.  
● Hoặc tới email của Bộ phận tuyển dụng SRD: recruitment@srd.org.vn 
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Những ứng viên được lựa chọn sẽ được liên lạc để phỏng vấn. Hồ sơ không được trả lại. 
Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website của SRD tại www.srd.org.vn 
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