
 
 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vị trí Trợ lý Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu 

 
Địa điểm làm việc: Văn phòng Bình Phước/ kiêm Đăk Nông (01 người)  

Chế độ làm việc: Toàn thời gian 

Báo cáo cho: Cán bộ Dự án địa phương 

 

Giới thiệu về SCDI: 

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, 

phi chính phủ, làm việc với các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội như: người sử dụng 

ma túy, mại dâm, HIV, người đồng tính và chuyển giới, thanh niên và trẻ em, người 

nghèo, người di biến động, người dân tộc thiểu số, …  

 

SCDI tin tưởng sâu sắc rằng mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều ẩn chứa những tiềm năng 

to lớn, không những có thể giải quyết các khó khăn của chính mình mà còn đóng góp vào 

sự phát triển chung của xã hội. Thông qua cách tiếp cận nâng cao quyền và năng lực của 

các nhóm đối tượng yếu thế, kết hợp với vận động chính sách, SCDI hướng tới việc tạo 

ra động lực và môi trường phù hợp để các tiềm năng này được phát huy vì những mục 

tiêu tích cực. 

 

Giới thiệu về Dự án: 

Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong loại trừ bệnh sốt rét” giai đoạn 

2018 - 2020 do Quỹ Toàn cầu Phòng, Chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, với SCDI là 

đơn vị nhận tài trợ phụ sẽ được thực hiện tại các xã có tỷ lệ mắc sốt rét cao nhất thuộc 

04 tỉnh: Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Bình Phước. Dự án tập trung vào tăng cường sự 

tham gia của những nhóm khó tiếp cận và di biến động trong hoạt động dự phòng, 

chuyển gửi xét nghiệm/ điều trị và hỗ trợ tuân thủ điều trị sốt rét cho chính các thành viên 

trong cộng đồng của họ, thông qua việc thành lập các Nhóm Cộng đồng Phòng chống 

Sốt rét (Community Malaria Action Teams - CMAT). Các nhóm CMAT sẽ bao gồm thành 

viên là người dân bản địa, có kinh nghiệm đi rừng/ rẫy và có uy tín trong cộng đồng đích. 

Sau khi được tập huấn nâng cao năng lực, các nhóm này sẽ tiếp cận dân cư có nguy cơ 

cao, truyền thông, cung cấp vật phẩm, chuyển gửi các trường hợp nghi mắc đến cơ sở y 

tế để làm xét nghiệm và điều trị nếu cần, và hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị. 

CMAT sẽ làm việc chặt chẽ với các cơ sở y tế tại địa phương. Các dữ liệu về khách hàng 

sẽ được CMAT ghi nhận bằng phần mềm trên điện thoại di động và gửi về hệ thống dữ 

liệu của dự án.  

 

Để thực hiện dự án, SCDI sẽ phối hợp cùng 3 tổ chức phi chính phủ khác là Hội Y tế 

Công cộng (VPHA), Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (CHD) và 

Trung tâm Tham vấn và Hỗ trợ Cộng đồng Pháp Bảo (PBSC), trong đó mỗi tổ chức chịu 

trách nhiệm một số mảng hoạt động cụ thể. Dự kiến dự án sẽ bắt đầu được triển khai từ 

tháng 3 năm 2018. 

 



 
 
Công việc đảm nhiệm: 

Trợ lý Dự án địa phương sẽ làm việc tại tỉnh Bình Phước/ Đăk Nông dưới sự giám sát 

trực tiếp của Cán bộ Dự án địa phương để thực hiện các hoạt động của Dự án: 

 Hỗ trợ Cán bộ Dự án trong việc triển khai các hoạt động của dự án tại cấp tỉnh. 

 Phối hợp chặt chẽ với Cán bộ Dự án và các đối tác để đảm bảo tiến độ và hiệu 

quả của các hoạt động. 

 Hỗ trợ Cán bộ Dự án địa phương quản lý các nhóm CMAT và thành viên của các 

nhóm này tại các xã của dự án thuộc tỉnh mình phụ trách, cụ thể:  

o Hỗ trợ tìm kiếm và tuyển chọn thành viên CMAT phù hợp với tiêu chí của 

dự án  

o Hỗ trợ làm các thủ tục kí hợp đồng, thanh toán phụ cấp và các chi phí của 

CMAT,  

o Hỗ trợ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên CMAT 

o Hỗ trợ giám sát hoạt động của các thành viên CMAT 

o Hỗ trợ kiểm tra chất lượng số liệu báo cáo của các thành viên CMAT 

o Hỗ trợ nhận từ dự án và cung cấp đầy đủ cho CMAT các công cụ làm việc 

của dự án như: võng màn, điện thoại di động, vật phẩm truyền thông, biểu 

mẫu,… 

 Hỗ trợ tổ chức và thu xếp hậu cần cho các hoạt động của Dự án (hội thảo, tập 
huấn, công tác, giám sát, v.v..) 

 Phối hợp với Cán bộ Dự án địa phương và kế toán để hỗ trợ thanh quyết toán cho 
các hoạt động 

 Theo dõi, sắp xếp và cập nhật các tài liệu của chương trình (báo cáo, tài liệu kỹ 

thuật của dự án, tài liệu truyền thông, …). 

 Tham gia giao ban với BQLDA và các đối tác tại địa phương. 

 Tham gia các hội nghị, hội thảo và tập huấn nâng cao năng lực của dự án 

 Hỗ trợ VPHA, CHD và PBSC trong các hoạt động của Dự án mà 3 tổ chức này 

triển khai tại tỉnh mình phụ trách 

 Hỗ trợ các hoạt động khác của SCDI.   

 

Yêu cầu: 

 Được đào tạo về làm việc với cộng đồng. 

 Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lãnh vực phòng chống sốt 

rét, và/ hoặc kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng khó tiếp cận/ di biến động.  

 Cởi mở, chân thành trong giao tiếp. Không kỳ thị, không phân biệt đối xử và sẵn 

sàng làm việc với người có HIV, người tiêm chích ma tuý, người bán dâm, nam có 

quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển giới, người nghèo, người dân tộc thiểu 

số. 

 Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, có khả năng ứng biến linh hoạt trong công 

việc  

 Có khả năng làm việc dưới áp lực về thời gian. 

 Có khả năng làm việc vào cuối tuần hoặc ngoài giờ trong trường hợp công việc 

đòi hỏi. 



 
 

 Sẵn sàng thường xuyên đi công tác/ làm việc tại các xã thuộc địa bàn dự án để hỗ 

trợ các hoạt động  

 Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng hợp tác với các đối tác đa dạng 

 Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm  

 Có kỹ năng giao tiếp và viết tốt bằng tiếng Việt. 

 Có thể sử dụng thành thạo các ứng dụng máy tính, đặc biệt là Internet, Email, MS 

Excel, Power Point và Word  

 

Lương và phúc lợi: 

Người được tuyển chọn được hưởng các chế độ lương và phúc lợi theo quy chế của 

SCDI. 

 Mức lương thỏa thuận theo năng lực. 

 Thử việc 02 tháng với mức lương 85% lương khởi điểm. 

 Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của 

Luật Lao động. 

 Được tham gia các chương trình teambuilding do SCDI  tổ chức. 

 Thời gian làm việc: từ 8:30 sáng đến 17:30 chiều. 

 

Cách thức ứng tuyển 

 CV định dạng Pdf.  

 CV xin ứng tuyển ghi rõ tiêu đề: UNG TUYEN TLDADP_Hovaten 

 CV nộp trực tuyến về địa chỉ: nhansu@scdi.org.vn trước 23:59 ngày 15/02/2019 

bao gồm: 

o Thư bày tỏ nguyện vọng 

o CV (tóm tắt kinh nghiệm và trình độ; cùng với thông tin của 2 người giới 

thiệu (họ tên, vị trí làm việc, số điện thoại và địa chỉ email).  

 

 

SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh 

hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn 

thương ứng cử vào các vị trí ở SCDI. 



 
 
 




