
Bạn là người yêu đất, yêu cây, có mong muốn hỗ trợ nông dân và phát triển hệ sinh thái nông nghiệp 

khoẻ mạnh, bền vững? 

Bạn yêu thiên nhiên và mong muốn tìm kiếm các giải pháp bảo vệ môi trường? 

Vậy thì hãy gia nhập gia đình GreenHub, chúng mình đang tìm kiếm “đồng đội” cùng đồng hành và 

chia sẻ trong hành trình “vì một Việt Nam xanh hơn” 

Với môi trường năng động, làm việc trong tổ chức phi chính phủ vô cùng bổ ích và học hỏi thêm nhiều 

kỹ năng, bên cạnh đó còn có cơ hội tập huấn và đào tạo tại các quốc gia trong mạng lưới về vấn đề môi 

trường. 

Cùng đọc thông tin dưới đây để hiểu rõ công việc hơn nhé! 

 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

– Vị trí: Cán bộ Điều phối dự án EFD và Chương trình Nông nghiệp Bền vững 

– Địa điểm làm việc: VP Hà Nội, Văn phòng và vùng dự án 

– Báo cáo cho: Phó Giám đốc phụ trách Chương trình Nông nghiệp bền vững 

– Hạn nộp CV: 08/12/2019 

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT 

2.1 Cán bộ Điều phối dự án EFD 

 Lập kế hoạch hoạt động năm và xây dựng ngân sách chi tiết phù hợp với yêu cầu dự án và Chiến 

lược chung của GreenHub 

 Trực tiếp điều phối triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã được Quản lý chương trình phê 

duyệt 

 Điều phối, tổ chức các sự kiện, cuộc họp, hội thảo theo kế hoạch được phê duyệt 

 Xây dựng tài liệu truyền thông và chương trình tập huấn 

 Thực hiện giám sát, đánh giá dự án theo quy định của tổ chức 

 Quản lý quan hệ đối tác, tư vấn dự án 



 Phối hợp với cán bộ truyền thông để thực hiện các hoạt động truyền thông của dự án 

 Thực hiện báo cáo dự án theo yêu cầu của nhà tài trợ. 

 Dịch tài liệu và phiên dịch cho dự án (nếu cần) 

2.2. Cán bộ Chương trình Nông nghiệp Bền vững 

 Lên kế hoạch cho Chương trình và hỗ trợ xây dựng đề xuất 

 Xây dựng tài liệu đào tạo và truyền thông 

 Thực hiện các hoạt động trong Chương trình khi có yêu cầu 

2.3. Hỗ trợ các hoạt động khác theo phân công của Quản lý chương trình và Ban Giám đốc 

3. YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG: 

3.1. Trình độ và Kinh nghiệm 

 Trình độ đại học trở lên 

 Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm, làm trong các chuyên ngành liên quan đến Nông nghiệp, Phát 

triển cộng đồng 

 Đã có kinh nghiệm làm việc cho tổ chức xã hội, cộng đồng về chủ đề liên quan 

3.2. Kỹ Năng 

 Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.. 

 Có khả năng đi công tác thực địa và tham gia các sự kiện trong khu vực và quốc tế. 

 Có khả năng giao tiếp, trình bày và phối hợp tư vấn. 

 Thành thạo máy tính, internet, ứng dụng mạng xã hội. 

 Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh và tiếng Việt (nghe, nói và viết). 

 Phẩm chất cá nhân 

 Trung thực, hòa đồng và mong muốn học hỏi 

 Tư duy tích cực, tinh thần can-do và sáng tạo 

 Nhiệt huyết, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập. 

4. TIỀN LƯƠNG VÀ QUYỀN LỢI: 



Các ứng viên được lựa chọn sẽ nhận lương và lợi ích theo mức độ cạnh tranh trên thị trường tương ứng 

với trình độ và kinh nghiệm. 

5. GỬI HỒ SƠ 

Truy cập và làm theo hướng dẫn theo link: https://bit.ly/33Y6W6H 

 Gửi hồ sơ Email: van.nguyen@greenhub.org.vn  

Thời hạn hết ngày 08/12/2019; 

Không liên hệ qua điện thoại. Chỉ những ứng viên được lựa chọn cho phỏng vấn sẽ được liên hệ. 

 

https://bit.ly/33Y6W6H

