
 

 

Malteser International là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam về các lĩnh vực: Giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai bền vững và Cứu trợ khẩn cấp. Malteser International đang thực hiện dự án “Tăng cường sự tham 

gia của người khuyết tật vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tại hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi. 

Để thực hiện dự án, chúng tôi cần tuyển: 

NHÂN VIÊN DỰ ÁN (1 người) 

Nhiệm vụ : 

Phối hợp với các nhân viên Malteser International cùng phụ trách vùng dự án và các cơ 

quan đối tác lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động của dự án, cụ thể: 

- Tập huấn các thành viên tham gia dự án về kỹ năng quản lý dự án, phương pháp điều hành có sự tham 

gia và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có hòa nhập người khuyết tật  

- Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có hòa nhập người khuyết tật, (bao gồm Đánh giá, Lập kế 

hoạch và Thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai)  

- Giám sát và đánh gía các hoạt động dự án tại vùng được phân công  

- Các nhiệm vụ khác có liên quan đến dự án và tổ chức khi được yêu cầu 

Yêu cầu  

- Là công dân Việt Nam, (ưu tiên người khuyết tật và người Quảng Nam – Đà Nẵng); 

- Có bằng đại học; ưu tiên ngành sư phạm và phát triển cộng đồng;  

- Có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc với cộng đồng, người khuyết và cán bộ các cơ quan nhà nước các 

cấp, đặc biệt trong lĩnh vực Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có hòa nhập người khuyết tật;   

- Có kinh nghiệm điều phối, tập huấn cho cán bộ các cơ quan nhà nước các cấp và người dân ở các cộng 

đồng nghèo theo phương pháp có sự tham gia; 

- Nói và viết tiếng Anh thông thạo là lợi thế; 

- Kỹ năng tin học tốt: Excel, Word, Power Point; 

- Sẵn sàng đi công tác và làm việc ở vùng sâu, vùng xa. 

Nơi công tác 

 Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ngãi và Quảng Trị  

Thời gian hợp đồng:    tháng (sẽ được cân nhắc để gia hạn) 

Chỉ các ứng cử viên được chọn phỏng vấn sẽ được thông báo qua điện thoại hoặc email (nếu có). 

Hồ sơ dự tuyển gồm:  

- Lý lịch: tự viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh  

- Thư xin việc: bằng tiếng Việt & tiếng Anh nêu rõ lý do dự tuyển vào vị trí mong muốn kèm theo tên và địa 

chỉ 03 người giới thiệu 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan  

Vui lòng gởi hồ sơ theo địa chỉ: Malteser International, 4  Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng hoặc theo địa chỉ email:  

tamnhan.tran@malteser-international.org ; Tel.: + 84 (0)236 3820 872, Fax: + 84 (0)236 3819 918 

Hạn chót nộp hồ sơ:  26.02.2017 
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