ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
NHÂN VIÊN NHẬP SỐ LIỆU
Dự án “Tăng cường sự phát triển hòa nhập cho trẻ em
và thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tại tỉnh Lào Cai”
I.

GIỚI THIỆU

Aide et Action Quốc tế (AEA) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế bắt đầu hoạt động tại Việt
Nam từ năm 2003 với mục tiêu hỗ trợ các dự án giáo dục bền vững nhằm mang lại một nền giáo
dục chất lượng cho mọi người. Hơn 10 năm kinh nghiệm cùng với các cộng đồng địa phương, các
tổ chức đối tác, và chính phủ, AEA đã và đang thực hiện một số dự án tại các địa điểm khác nhau.
Hiện tại, AEA Việt Nam đang triển khai dự án tại 3 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, và Hòa Bình với các hoạt
động nhằm tăng cường năng lực cho giáo viên và nâng cao kết quả học tập cho học sinh. Từ năm
2018, AEA tại Việt Nam mở rộng chủ đề tập trung nhiều đến dạy nghề, hướng nghiệp và khởi
nghiệp cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số
II.

MỤC ĐÍCH TUYỂN NHÂN VIÊN NHẬP SỐ LIỆU

Trong tháng 6 năm 2019, AEA tiến hành khảo sát tình hình lao động việc làm tại Lào Cai và Hòa
Bình nhằm thu thập thông tin về nhu cầu lao động trên địa bàn và đồng thời có cơ sở khoa học
nhằm triển khai dự án mới về hướng nghiệp, dạy nghề và khởi nghiệp cho thanh niên trong độ
tuổi 18-35. Sau khi thu thập thông tin, AEA cần tuyển 02 nhân viên nhập số liệu các phiếu phỏng
vấn thu thập trong quá trình khảo sát.
III.

MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC


Trao đổi với cán bộ dự án để nắm rõ yêu cầu công việc, nội dung cụ thể và các thông
tin cần thiết;



Nhập số liệu một cách hệ thống và chính xác theo mẫu được cung cấp. Các phiếu số
liệu bao gồm:
- Phiếu khảo sát chuyên sâu dành cho cán bộ Sở/Phòng/Ban;
- Phiếu khảo sát chuyên sâu dành cho đại diện các doanh nghiệp;
- Phiếu khảo sát chuyên sâu dành cho thanh niên dân tộc thiểu số (18-35 tuổi);
- Phiếu khảo sát nhóm dành cho thanh niên dân tộc thiểu số (18-35 tuổi);
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- Phiếu khảo sát chuyên sâu dành cho phụ huynh;
- Phiếu khảo sát nhóm dành cho phụ huynh.
IV.

SẢN PHẨM MONG ĐỢI
Bảng số liệu được nhập đầy đủ, chính xác theo mẫu được cung cấp và đúng hạn.

VI.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU


Sinh viên các ngành thống kê, khoa học xã hội, xã hội học hoặc các ngành tương tự;



Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản;



Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;



Có máy tính cá nhân;



Có kinh nghiệm trong việc nhập số liệu;



Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với thanh thiếu niên và/hoặc các nhóm người
dân tộc thiểu số. Hiểu biết về văn hóa, phong tục của người dân tộc thiểu số là một
lợi thế;



Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng hoặc các dự án giáo dục, tổ chức phi chính phủ
chuyên về giáo dục là một lợi thế.

VII.

THỜI GIAN DỰ KIẾN: 17/6/2019 – 19/6/2019

VIII.

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Hợp đồng sẽ được ký kết theo quy định của AEA. Chi phí sẽ chi trả dựa số lượng phiếu được nhập
đầy đủ, và chính xác. Cán bộ Dự án AEA sẽ quản lý trực tiếp hoạt động nhập liệu này.
Ứng viên quan tâm đến vị trí này vui lòng gửi Thư bày tỏ nguyện vọng tham gia công việc, Sơ yếu
lí lịch (CV), vào địa chỉ email: info-vietnam@aide-et-action.org. Đề xuất nên được gửi bằng thư
điện tử đến địa chỉ đã nêu chậm nhất vào ngày 06 tháng 06 năm 2019. Ứng viên được lựa chọn
sẽ được liên hệ trực tiếp.
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