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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, được Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam ra 

quyết định thành lập ngày 20/1/2010 và Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy 

phép hoạt động từ ngày 16/3/2010. 

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 năng 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. 

Công việc đảm nhiệm: 

Chúng tôi tìm kiếm một Nhân viên xã hội mảng đa dịch vụ đầy nhiệt huyết, góp 

phần làm cho SCDI trở thành nơi làm việc lý tưởng, nhiều cơ hội phát triển bản 

thân và sự nghiệp.  

Nhân viên xã hội mảng đa dịch vụ sẽ làm việc trực tiếp với các dối tác địa phương 

và đối tượng hưởng lợi của dự án dưới sự giám sát của Quản lý trực tiếp. Nhiệm 

vụ chính bao gồm: 

 

1. Nhận diện đối tượng hưởng lợi 

 Nhận diện đối tượng đích của dự án (phụ nữ là nạn nhân của bạo lực): có thể 
thông qua chính quyền địa phương, các điểm/tổ tư vấn cộng đồng, các tổ 
chức cộng đồng  để nhận diện đối tượng đích. 

 Đảm bảo những người thụ hưởng hiểu mục tiêu và phương pháp của dự án 
để họ sẵn sàng tham gia và nhận sự hỗ trợ. 

 

2. Đồng hành cùng đối tượng hưởng lợi 

 Gặp những người thụ hưởng được thông qua vãng gia, tại nhà/ tại nơi làm 
việc của họ và tại điểm tư vấn – như qui định trong phương pháp, và tạo mối 
quan hệ tin tưởng với họ. 



 
 
 Hỗ trợ những người thụ hưởng bằng cách đánh giá nhu cầu, khả năng và kỹ 

năng của họ; và thiết lập một kế hoạch khắc phục các khó khăn của họ. 

 Hỗ trợ những người thụ hưởng nhận diện những công việc ưu tiên và các 
nguồn lực khả thi (nội lực và ngoại lực) để thực hiên kế hoạch của họ với sự 
hợp tác của người thụ hưởng và gia đình họ. 

 Cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ đến thân chủ giúp họ giải quyết khó khăn 
và thực hiện kế hoạch của họ. Khuyến khích và hỗ trợ họ phát triển những khả 
năng để tìm thấy các giải pháp phù hợp và cải thiện hoàn cảnh của họ. Củng 
cố lòng tin của thân chủ vào chính các khả năng của họ. 

 Chuyển gửi thân chủ đến các cơ sở phù hợp (cơ sở dịch vụ xã hội, hành 
chính, kinh tế, phòng khám bệnh miễn phí, nhà tạm lánh…). 

 Trong các buổi vãng gia hoặc gặp gỡ tại điểm tư vấn, đánh giá tình hình của 
người thụ hưởng và đề nghị điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. 

 Thu thập và báo cáo dữ liệu liên quan đến việc đồng hành những người thụ 
hưởng.  

 

3. Thực hiên các buổi nâng cao ý thức và sinh hoạt nhóm (IEC) 

 Thiết kế nội dung và phương pháp (chuyên đề, module) các buổi truyền thông, 
tập huấn cho đối tượng hưởng lợi: nội dung đáp ứng đúng nhu cầu, phương 
pháp có sự tương tác của các đối tượng tham gia. 

 Tổ chức buổi IEC cho người dân nâng cao nhận thức về bạo lực tại cộng đồng 
và điểm tư vấn. 

 Tổ chức các buổi IEC cho chính quyền nâng cao nhận thức về bạo lực gia 
đình tại cộng đồng 

 

4. Xây dựng, duy trì và phát triển mạng lưới dịch vụ 

 Nhận diện, phát triển và duy trì các cơ sở cung cấp dịch vụ có chất lượng và 
nguồn lực thích hợp với dự án  

 Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ cho đối tác và người dân 

 Tham gia vào việc thành lập/ củng cố mạng lưới nhóm hoạt động hỗ trợ phụ 

nữ 

 

5. Quảng bá Phương pháp đồng hành và công cụ sử dụng 

• Đảm bảo người thụ hưởng, chính quyền địa phương, xí nghiệp, trung tâm đào 
tạo, tổ chức phi chính phủ, các dịch vụ xã hội, các trường đại học và các dịch 
vụ hành chính công…) biết về “Phương pháp đồng hành gia đình” và các công 
cụ sử dụng 

• Chia sẻ các kĩ năng tham vấn, tư vấn, kĩ năng làm việc với gia đình, kĩ năng 
vận động các nguồn lực với đối tác khi được yêu cầu 

 

Yêu cầu: 

 Tốt nghiệp đại học ngành công tác xã hội hoặc xã hội học và có ít nhất 2 

năm kinh nghiệm làm việc tiếp cận cộng đồng. Kinh nghiệm trong các lĩnh 

vực liên quan đến các đối tượng dễ bị tổn thương là một lợi thế. 



 
 

 Có  kinh nghiệm tư vấn cho cá nhân và gia đình tại cộng đồng . 

 Có kinh nghiệm tổ chức các buổi truyền thông, tập huấn cho đối tượng 

hưởng lợi tại cộng đồng 

 Có kỹ năng sư phạm,phân tích, tham vấn, đàm phán – thương lượng… 

 Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm với nhiều bên liên quan;  

 Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc; 

 Có thái độ tích cực với nhóm người dễ bị tổn thương. 

 Đảm bảo tính bảo mật các thông tin từ người hưởng lợi cung cấp. 

 Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, Power Point) và các công cụ 

trên internet khác. 

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 và kinh nghiệm, sẽ được xem xét 

hàng năm dựa trên kết quả làm việc. 

 Thử việc 02 tháng với mức lương 85% lương thỏa thuận. 

 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, nghỉ mát 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 CBHCM_Hovaten 

 CV nộp trực tuyến về địa chỉ: info@scdi.org.vn trước 23:59 ngày 

05/04/2019 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. 

 

Xin vui lòng truy cập vào website: www.scdi.org.vn hoặc Facebook 

www.facebook.com/scdivietnam để biết thêm thông tin về Trung tâm Hỗ trợ 

Sáng kiến Phát triển Cộng đồng. 

 

Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ lại với các ứng viên được lựa chọn vào vòng 

phỏng vấn.  

http://www.scdi.org.vn/
http://www.facebook.com/scdivietnam

