
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

1. Thông tin dự  án: 

Dự án Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh Trà Vinh được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài 

chính của Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada. Dự án được thực hiện tại tỉnh Trà 

Vinh từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2020. Dự án có 3 hợp phần: 

Hợp phần 1: Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(DNNVV); 

Hợp phần 2: Xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ hỗ trợ phát triển DNNVV; 

Hợp phần 3: Nâng cao năng lực cho quản lý công về hỗ trợ phát triển DNNVV. 

Dự án có nhu cầu tuyển 01 Cán bộ Giới và Dân tộc. 

2. Mô tả công việc: 

Chế độ làm việc: Toàn thời gian, 40 giờ/tuần. 

    Thời gian thử việc 02 tháng.  

Hợp đồng lao động được ký từng năm trên cơ sở đánh giá mức độ 

hoàn thành công việc hàng năm 

Lương, thưởng: ứng theo kinh nghiệm và năng lực; áp dụng theo định mức LHQ-EU 

bảng cập nhật 2015 và Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án. 

Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Điều phối kỹ thuật 

Trụ sở làm việc: Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam 

Thời gian bắt đầu: Càng sớm càng tốt 

Trách nhiệm:     

- Đảm bảo Giới và Dân tộc được lồng ghép đầy đủ và xuyên suốt trong tất cả các hoạt 

động của Dự án; 
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- Góp phần nâng cao nhận thức về bình đẵng Giới và Dân tộc của các bên liên quan trong 

việc thực hiện Dự án tại tỉnh Trà Vinh. 

Nhiệm vụ cụ thể: 

- Phối hợp với các bên liên quan xây dựng và thực hiện Chiến lược hành động về Giới và 

Dân tộc cho Dự án và đảm bảo Chiến lược này được lồng ghép đầy đủ vào việc xây dựng 

và thực hiện Kế hoạch Phát triển DNNVV 05 năm của tỉnh Trà Vinh (2016-2020); 

- Thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức và năng lực cần thiết về giới và dân tộc cho 

các bên liên quan như các UBND các cấp, Sở Ban Ngành tỉnh, các đối tượng hưởng lợi 

thuộc khối tư của Dự án như DNNVV, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký, tổ hợp tác, hợp 

tác xã; 

- Phối hợp với Cán bộ Truyền thông của Dự án lồng ghép đầy đủ các vấn đề phù hợp về 

Giới và Dân tộc vào Kế hoạch Truyền thông và các hoạt động truyền thông hàng ngày của 

Dự án; 

- Phối hợp với Cán bộ Giám sát và Đánh giá của Dự án để hoạt động giám sát và đánh giá 

của dự án có tính đến các yếu tố giới và dân tộc một cách đầy đủ.  

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Điều phối và Ban Giám đốc Dự án. 

Tiêu chuẩn: 

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành Phụ nữ học, Xã hội học, Phát triển Cộng 

đồng, Kinh tế phát triển và các ngành có liên quan; 

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công tác về Giới và Dân tộc trong các dự án có vốn 

tài trợ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các đoàn thể và tổ chức trong nước phù 

hợp khác;  

- Trình độ ngoại ngữ: Viết và nói được tiếng Anh. Biết thêm tiếng Khmer là một lợi thế; 

- Trình độ tin học:  sử dụng thành thạo Word, Excel, Power Point;   

- Giao tiếp tốt, năng động và hướng vào kết quả thực hiện; 

- Sẵn sàng đi công tác huyện xã; 



- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm và làm việc tại các dự án ODA trong và ngoài 

tỉnh Trà Vinh. 

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ gồm:  

- Đơn xin việc (nêu rõ vị trí xin ứng tuyển) và sơ yếu lý lịch (mô tả chi tiết quá trình làm 

việc, thông tin các tổ chức/ cá nhân đã cộng tác trong quá trình làm việc để dự án liên 

lạc). 

- Bản photocopy các văn bằng, chứng chỉ có liên quan. 

- Số điện thoại và địa chỉ có thể liên lạc nhanh nhất. 

cho:  

Anh Nguyễn Thanh Quang 

Ban Quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Tỉnh Trà Vinh 

Số 19A, Đường Nam Kỳ Khởi  Nghĩa, Phường 2, Thành phố Trà Vinh 

Email: quangsmetv@gmail.com; hoặc quang.nguyen@smetravinh.vn   

 

Hạn cuối nộp hồ sơ là 15h00 ngày 21 tháng 10 năm 2015. Chúng tôi chỉ liên hệ những ứng viên 

đạt yêu cầu và sẽ không hoàn trả hồ sơ cho những ứng viên không trúng tuyển. Hồ sơ nộp 

không đầy đủ theo yêu cầu tuyển dụng sẽ được xem như không hợp lệ và không được xem xét 
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