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THƯ NGỎ 

Bạn yêu Thiên nhiên và đam mê công tác tình nguyện? 

Bạn mong muốn được góp phần tham gia bảo vệ các loài động vật hoang dã tại Việt Nam? 

Bạn mong muốn tìm kiếm một môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết và sáng tạo? 

 

Nếu câu trả lời là “Có” thì bạn đang là một trong những cộng tác viên tiềm năng mà dự án Trải 

Nghiệm Thiên Thiên đang tìm kiếm! 

 

DỰ ÁN 

“TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊN” 

1. Đối tượng: 

Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, có độ 

tuổi từ 18 đến 25 (Không giới hạn độ tuổi đối với vị trí Cộng tác viên Đối ngoại). 

2. Số lượng tuyển: 

- 04 Cộng tác viên Truyền thông Giáo dục Bảo tồn. 

- 02 Cộng tác viên Đối ngoại. 

3. Hình thức tuyển dụng: 

a. Vòng 1 - Vòng hồ sơ 

- Ứng viên sẽ phải hoàn thành đơn ứng tuyển tham gia dự án “Trải nghiệm thiên nhiên” 

của Tổ chức, qua đó giúp Hội đồng tuyển dụng lựa chọn đơn đăng ký phù hợp để bước 

tiếp vào vòng phỏng vấn. Sau khi hoàn thành đơn đăng ký, các bạn vui lòng gửi thư về 

địa chỉ info@awovietnam.org với tiêu đề thư:  [AWO][TNTN][HỌ VÀ TÊN] 

- Thời gian thu đơn ứng tuyển từ 21/11/2016 đến trước 24 giờ ngày 10/12/2016. 

b. Vòng 2 - Vòng phỏng vấn 

- Các ứng viên đáp ứng đủ yêu cầu của vòng hồ sơ sẽ tiếp tục làm bài kiểm tra tính cách và 

tham gia một buổi phỏng vấn kéo dài 45 phút. 

- Thời gian phỏng vấn: 12/12/2016 – 18/12/2016. 

 

c. Vòng 3 - Vòng Teamwork 

- Ban tổ chức không yêu cầu tham gia vòng teamwork đối với Cộng tác viên đối ngoại. 

- Tất cả các ứng viên ứng tuyển vị trí Cộng tác viên giáo dục bảo tồn vượt qua vòng phỏng 

vấn của chương trình sẽ bắt đầu quá trình làm việc nhóm của mình với chủ đề được ban 

tổ chức đưa ra để thử thách tất cả các nhóm. 
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- Trong quá trình làm việc, các thành viên sẽ được đi thực địa tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên 

để khảo sát hoàn thành chủ đề mà ban tổ chức đã giao. (Các thành viên sẽ được hỗ trợ 

một phần chi phí). 

- Thời gian diễn ra vòng Teamwork: 03/01/2017 – 18/01/2017. 

 

Thông tin liên hệ: 

Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã – Action for Wildlife Organization (AWO) 

180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp HCM 

Website: www.awovietnam.org| Email: info@awovietnam.org | Phone: (84-8) 35106240 

 

Điều phối viên dự án “Trải nghiệm thiên nhiên” 

Anh Dương Quốc Bảo – Trợ lý Chương trình Truyền thông Giáo dục 

Email: bao.duong@awovietnam.org | Mobile: 0167 223 6951 
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