
 
 

 
iSEE TUYỂN DỤNG  

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN LGBT 
 
Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) là một tổ chức phát triển độc lập làm việc vì 
một xã hội công bằng, dân chủ và khoan dung. Quyền của người đồng tính, song tính và chuyển 
giới (LGBT) là một chương trình cốt lõi của tổ chức từ khi thành lập, đồng thời cũng là một trong 
những chương trình có tác động xã hội mạnh mẽ nhất. 
 
Để đáp ứng yêu cầu của tổ chức trong giai đoạn mới, iSEE cần tuyển một Quản lý Chương trình 
Quyền LGBT có năng lực và cam kết với tầm nhìn và sứ mệnh của iSEE.  
 
Tham gia vào iSEE, bạn sẽ có cơ hội mang lại những thay đổi thiết thực cho người thiểu số và 
đóng góp vào xây dựng một xã hội nhân văn. Tham gia iSEE, bạn sẽ được làm việc cùng một nhóm 
đồng nghiệp năng động, nhiệt huyết, đa dạng về chuyên môn, giới tính, dân tộc, xu hướng tính 
dục và bản dạng giới.  
 
 
TRÁCH NHIỆM CHÍNH CỦA QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN LGBT 
 

 Xây dựng chiến lược tổ chức về thúc đẩy và bảo vệ quyền LGBT  
 Thiết kế, triển khai và giám sát các dự án, hoạt động thúc đẩy và bảo vệ quyền LGBT về 

tiến độ, chất lượng và tài chính 
 Tham gia vận động chính sách về quyền LGBT 
 Xây dựng hệ thống thông tin và dữ liệu về lĩnh vực LGBT 
 Quản lý mối quan hệ với các đối tác, tư vấn và các bên liên quan  
 Tham gia gây quỹ và các hoạt động chiến lược của toàn tổ chức,  
 Tham gia đào tạo, cập nhật thông tin cho các nhân viên khác trong tổ chức về đa dạng tính 

dục 
 
Chi tiết tham khảo Bản mô tả công việc tại http://bit.ly/2j0r3fi 
 
 
Yêu cầu & mong đợi 
 

 Có bằng Đại học hoặc cao hơn, ưu tiên các ngành khoa học xã hội, luật, y tế công cộng và 

nhân học 
 Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng năng lực, giới hoặc/và thiểu số tình 

dục hoặc các vấn đề xã hội liên quan  
 Có khả năng làm việc độc lập, chịu trách nhiệm và hoàn thành công việc theo thời hạn.  
 Có khả năng quản lý dự án (lập kế hoạch, phân công, giám sát, quản lý tài chính, viết báo 

cáo), quản lý quan hệ đối tác và quản lý nhân sự; 
 Có kĩ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt. 
 Nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt thông thạo.  

http://bit.ly/2j0r3fi


 
 Cam kết với các giá trị, nguyên tắc và cách thức làm việc của iSEE bao gồm bình đẳng xã 

hội, cách tiếp cận dựa trên quyền và tôn trọng sự đa dạng  
 
Vị trí Quản lý chương trình Quyền LGBT có mức lương cạnh tranh, ký hợp đồng làm việc 2 năm 
với khả năng gia hạn. Thời gian thử việc 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng với 100% lợi ích như 
chính sách của iSEE.  
 
 
Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (thư dự tuyển nêu rõ lý do quan tâm và một bản CV chi tiết) 
cho anh Vương Khả Phong theo địa chỉ email isee@isee.org.vn hoặc đến địa chỉ: Anh Vương Khả 
Phong, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), Phòng 203, Tòa nhà Lake View, D10 
Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước 17h00 ngày 12 tháng 2 năm 2017.  
 
 

iSEE là một nhà tuyển dụng công bằng. 
 
 


