
Về ENV

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) được thành lập vào năm 2000 với tư cách là tổ chức
phi chính phủ đầu tiên của Việt Nam tập trung vào bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
ENV đấu tranh chống buôn bán trái phép động vật hoang dã và hướng tới nâng cao hiểu biết
của cộng đồng Việt Nam về sự cần thiết phải bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã. ENV
áp dụng các chiến lược sáng tạo và đổi mới tạo ảnh hưởng đến thái độ của cộng đồng và
làm giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã. ENV hợp tác chặt chẽ với chính
phủ để tăng cường chính sách và pháp luật, đồng thời trực tiếp hỗ trợ nâng cao thực thi
pháp luật trong việc bảo vệ các loài nguy cấp cấp khu vực, quốc gia và toàn cầu.

Từ năm 2005, ENV tập trung vào ba (3) lĩnh vực hoạt động chiến lược nhằm ngăn chặn hoạt
động buôn bán ĐVHD trái phép ở Việt Nam. Bao gồm:

· Giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã thông qua sự nỗ lực bền bỉ và
lâu dài tác động đến thái độ và hành vi của cộng đồng

· Tăng cường thực thi pháp luật thông qua hỗ trợ trực tiếp các cơ quan thực thi pháp luật, và
huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng trong việc giúp chống lại tội phạm về động vật
hoang dã

· Làm việc với các nhà hoạch định chính sách để tăng cường, thắt chặt các lỗ hổng luật
pháp, và thúc đẩy chính sách và các quyết định đúng đắn liên quan đến bảo vệ động vật
hoang dã.

Bạn có muốn tham gia bảo vệ ĐVHD và đấu tranh với các vi phạm liên quan đến ĐVHD?
Bạn có thích một công việc gắn liền với nhiều chuyến đi đến các thành phố lớn? Bạn có
thích một công việc liên quan đến điều tra, khảo sát?   Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
(ENV) đang tìm kiếm hai ứng viên cho vị trí khảo sát vi phạm về động vật hoang dã (ĐVHD)
làm việc tại văn phòng Hà Nội và thường xuyên di chuyển đến các thành phố trong khuôn
khổ của dự án để thực hiện khảo sát.
Trách nhiệm công việc

● Lập kế hoạch, thực hiện khảo sát tới các cơ sở kinh doanh tại các thành phố lớn để
ghi nhận các vi phạm liên quan đến động vật hoang dã

● Ghi chép, tổng hợp báo cáo vi phạm sau khi hoàn thành khảo sát
● Theo dõi và cập nhật tiến trình xử lý các vi phạm về ĐVHD vào cơ sở dữ liệu
● Hỗ trợ cơ quan chức năng xử lý vi phạm
● Làm việc với tình nguyện viên hỗ trợ khảo sát
● Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng nhóm hoặc của Ban

lãnh đạo ENV

Yêu cầu
● Kỹ năng phỏng vấn/khảo sát tốt



● Sức khỏe tốt
● Biết đi xe máy và sử dụng bản đồ
● Yêu thích công việc khảo sát ngoài hiện trường
● Khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ, chủ động và cẩn thận

Cơ hội tại ENV
● Có thêm nhiều kỹ năng mới và kinh nghiệm vô giá củng cố khả năng của bạn để

thực hiện bất kỳ công việc nào một cách xuất sắc
● Làm việc trong môi trường sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt
● Mức lương cạnh tranh theo hiệu suất công việc, thưởng tháng thứ 13 đối với nhân

viên hoàn thành từ 1 năm công tác trở lên
● Thưởng theo hiệu quả làm việc
● 40 giờ làm việc tiêu chuẩn mỗi tuần
● 12 ngày nghỉ lễ, 1 ngày nghỉ phép / nghỉ ốm cho mỗi tháng làm việc
● Kiểm tra sức khoẻ hàng năm
● Tiệc nhân viên, tiệc cho các sự kiện đặc biệt

Cách thực nộp hồ sơ
Gửi hồ sơ của bạn đến email thuthuytran.env@gmail.com Tiêu đề: [ENV - 0821] GEO [Tên
đầy đủ]  Các bạn có thể tham khảo: Website TV: www.thiennhien.org Website TA:
www.envietnam.org
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