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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 

 

Chức vụ:  Cộng tác viên Dự án “Youth Wildlife Conservation” 

Giám sát: Cán bộ quản lý dự án 

Thời gian làm việc:  15 giờ/ 1 tuần  | Ngày bắt đầu làm việc: Thỏa thuận 

Khu vực tuyển: Tp Hồ Chí Minh    |  Địa điểm làm việc: Làm việc tại văn phòng AWO, làm việc Online 

Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã (Tên tiếng Anh: Action for Wildlife Organization – viết tắt: AWO) 

được thành lập vào ngày 11/04/2010 bởi nhóm các bạn Thanh niên (học sinh – sinh viên) mong muốn đóng góp, 

và  tăng cường sự tham gia của Thanh niên Việt Nam trong hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, động vật hoang 

dã tại Khu vực phía Nam.  AWO thành lập và phát triển với sứ mệnh “Thúc đẩy và Tăng cường sự tham gia của 

Thanh niên trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, động vật hoang dã tại Việt Nam thông qua việc kết nối, xây 

dựng nguồn lực thanh niên và  triển khai sáng kiến thanh niên” 

 

Truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức động đồng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, động 

vật hoang dã. 

Hỗ  trợ,  phối  hợp  cùng  các  cơ  quan  chức  năng/tổ  chức/mạng  lưới  điều  tra,  giám  sát và  ngăn  chặn  

nạn  buôn  bán  động  vật  hoang  dã  trái phép. 

Thúc đẩy và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo tồn động vật hoang dã. 

 

 Độ tuổi: từ 18 đến 25 tuổi (Ưu tiên: Sinh viên năm 1,2 các khối ngành liên quan đến môi trường, đa 

dạng sinh học và động vật hoang dã.) 

 Có kinh nghiệm thực hiện dự án là một lợi thế. 

 Quen thuộc với công việc phát triển cộng đồng, đa dạng sinh học, động vật hoang dã và các vấn đề liên 

quan. 

 Kinh nghiệm lưu trữ tài liệu và quản lý thông tin. 

 Kinh nghiệm trong việc giao tiếp và kết nối cộng đồng. 

 Kỹ năng soạn thảo văn bản. 

 Có khả năng tổ chức, lập kế hoạch và làm việc nhóm. 

 Kỹ năng giao tiếp tốt (nói và viết) trong tiếng Việt, thành thạo tiếng Anh là một lợi thế. 

 Sử dụng thành thạo Microsoft Office, Email .v.v.  
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Quyền lợi: 

 Được làm việc trong môi trường thanh niên năng động, nhiệt huyết và sáng tạo. 

 Được tham gia các buổi tập huấn và có cơ hội nâng cao các kỹ năng, kiến thức trong quá trình làm việc 

và bổ sung kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã. 

 Được tham gia góp ý, xây dựng những hoạt động trong dự án. 

 Được hưởng các quyền lợi của Cộng tác viên theo quy định của tổ chức (giấy chứng  

nhận, hỗ trợ công tác phí, giấy giới thiệu .v.v). 

Trách nhiệm: 

 Tuân thủ nội quy và quy định làm việc của Tổ chức. 

 Hoàn thành công việc đúng thời hạn và theo sự hướng dẫn của cán bộ quản lý. 

 Bảo mật thông tin– Cộng tác viên phải ký một thỏa thuận “Bảo Mật Thông Tin” về các nguồn thông tin 

bí mật và không thể chia sẻ của Tổ chức khi chưa có sự đồng ý của người quản lý/giám sát. 

 Tôn trọng – Bình đẳng – Học hỏi giữa các thành viên trong Tổ chức. 

 

Nếu bạn có cùng định hướng và phù hợp với các tiêu chí ứng tuyển của chúng tôi, xin vui lòng gửi CV về 

email: phuc.nguyen@hoangda.org với tiêu đề thư:  

[AWO] [Bộ phận][Ứng Tuyển CTV] Họ và Tên (Vd: [AWO] [Social Media] [Ứng Tuyển CTV] 

Nguyễn Văn A) trước 21h00 ngày 25/06/2016. 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 

Anh Nguyễn Yên Phúc – Điều phối chương trình 

Email: phuc.nguyen@hoangda.org | SĐT: 0989 650 482 | Fb: www.facebook.com/hoangda.org  

 

QUYỀN LỜI VÀ TRÁCH NHIỆM 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 
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