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Cần tuyển: Cán bộ dự án Du lịch cộng đồng
Trung tâm Phát triển kinh tế Nông thôn (CRED) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động với mục
đích thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội cho nhóm người nghèo, phụ nữ và các nhóm dân tộc
thiểu số.
Được thành lập năm 2014, CRED triển khai các hoạt động đa dạng từ quản lý dự án đến cung
cấp các dịch vụ tư vấn trong phát triển chuỗi giá trị có sự tham gia của các nhóm người nghèo
và thiệt thòi, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý môi trường, tài
nguyên nước và cải thiện sinh kế.
Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường sinh kế và vị thế của phụ nữ DTTS thông qua phát
triển Du lịch cộng đồng tại huyện Bắc Hà – CBT Bắc Hà” CRED cần tuyển 1 cán bộ dự án
làm việc tại văn phòng Hà Nội và thường xuyên đi công tác Bắc Hà.
Nhiệm vụ chính:
• Phối hợp với các đối tác địa phương và các công ty lữ hành để xác định tuyến điểm và lựa
chọn hô dân, cộng đồng tham gia dự án.
• Phối hợp với các công ty lữ hành để phát triển sản phẩm du lịch phù hợp.
• Chủ trì và điều phối với tư vấn để tổ chức các khoá tập huấn nâng cao năng lực cung cấp
dịch vụ du lịch.
• Chủ trì và điều phối với tư vấn để thành lập các tổ nhóm DLCĐ và nâng cao năng lực quản
lý và tiếp thị sản phẩm du lịch.
• Phối hợp và kế nối với các công ty du lịch để quảng bá sản phẩm du lịch Bắc Hà.
• Hỗ trợ quản đốc trong công tác lập kế hoạch, báo cáo và theo dõi giám sát các hoạt động
dự án.
Yêu cầu về chuyên môn:
• Tốt nghiệp đại học các chuyên nghành du lịch, phát triển, tiếp thị, kinh tế hoặc tương
đương.
• Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án phát triển du lịch, làm trong lĩnh vực du
lịch, hoặc phát triển cộng đồng.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể làm giảng viên, biết thêm ngôn ngữ của một trong số các nhóm
dân tộc Bắc Hà là một lợi thế.
• Xử dụng thành thạo máy tính và các phần mền thông dụng (word, excel, ppt…)
• Sẵn sàng đi công tác các xã, thôn vùng cao.
Các ứng viên quan tâm gửi Thư xin việc và Sơ yếu lý lịch (curiculumn vitae) tới văn phòng CRED
theo địa chỉ email: cred@cred.org.vn trước ngày 10 tháng 6 năm 2019. Các ứng viên qua vòng
sơ tuyển sẽ được mời phỏng vấn.

