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ActionAid Quốc tế (AAI) là một liên đoàn phát triển phi lợi nhuận quốc tế hoạt động trên toàn cầu vì 
mục tiêu xóa đói nghèo. Được thành lập năm 1972 tại Vương quốc Anh, trong suốt hơn 40 năm qua, 
ActionAid không ngừng mở rộng và phát triển cho tới hôm nay – trợ giúp người nghèo nhất và người 
bị đẩy ra bên lề tại 47 quốc gia tại châu Phi, châu Á và châu Mỹ để đảm bảo quyền của họ và xóa đói 
nghèo. 
 
Tại Việt Nam, ActionAid hoạt động tại các tỉnh thành ở vùng miền núi và vùng xa xôi hẻo lánh, tập trung 
vào các lĩnh vực giáo dục, quyền phụ nữ, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, quản trị 
nhà nước và quyền có lương thực. 
 
ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) cần tuyển ứng viên là người Việt Nam có kinh nghiệm phù hợp cho 
vị trí sau: 

 Vị trí: Tình nguyện viên - Cộng tác viên Phát triển Đối tác (Bán thời gian)    

 Số lượng: 5 

 Địa điểm làm việc: Hà Nội  

 Quyền lợi: Phụ cấp tình nguyện viên, bảo hiểm tai nạn 24/7 - 2016 
 
Thông báo tuyển dụng cho vị trí này có thể xem trên website của Vietnamworks 
(www.vietnamworks.com), website của NGO Resource Centre (www.ngocentre.org.vn) và website của 
AAV (http://www.actionaid.org/vietnam). 
 
Hồ sơ xin việc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh bao gồm Lý lịch tự thuật, Bản sao chứng minh thư nhân 
dân và Bản sao công chứng bằng cấp gửi về địa chỉ: 

Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam 
Phòng Nhân sự và Phát triển Tổ chức  

Tầng 5, 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Hoặc gửi về e-mail: job.aav@actionaid.org 
Chủ đề thư: Vị trí Tình nguyện viên - Cộng tác viên Phát triển Đối tác (Bán thời gian)  
 
Hạn chót nhận hồ sơ: ngày 08 tháng 03 năm 2016.  
AAV chỉ liên hệ với ứng viên đạt yêu cầu. Hồ sơ xin việc của ứng viên không được trả lại. 
AAV khuyến khích ứng viên từ các nhóm thiểu số (giới, dân tộc thiểu số hoặc khác) nộp hồ sơ ứng 
tuyển.  
 
 


