
THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ DỰ ÁN 

Dự án “Tổ chức phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học 

dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam” 

1. Mô tả công việc 

 Vị trí: Cán bộ dự án 

 Số lượng: 01 người 

2. Công việc: Tham gia cùng các cán bộ khác trong các hoạt động của dự án: Tổ chức Hội thảo, 

phát triển truyền thông, tham gia tổ chức các đợt đào tạo tập huấn khác nhau… 

3. Quyền lợi:   

 Là Dự án ở cấp Quốc gia, cơ hội học hỏi và phát triển tiềm năng. Làm việc với các đối 

tác cấp Bộ, đối tác ở cấp tỉnh và cộng đồng. Môi trường làm việc năng động sáng tạo. 

 Lương và chế độ: theo thỏa thuận (hình thức hợp đồng lao động) 

4. Yêu cầu 

1) Đối tượng là các cử nhân/Thạc sỹ tốt nghiệp các trường đại học có uy tín chuyên ngành y tế 

công cộng, bác sĩ đa khoa, hoặc khoa học xã hội 

2) Quan tâm đến vấn đề khuyết tật, phục hồi chức năng (có hiểu biết về các vấn đề này là một 

lợi thế) 

3) Có khả năng về thống kê phân tích số liệu và viết báo cáo tốt  

4) Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. 

5) Giao tiếp tốt, độc lập, chủ động trong công việc. 

6) Sẵn sàng đi công tác xa và thời gian linh hoạt. 

 

5. Thời gian làm việc: Bắt đầu từ 01/4/2016 

6. Hồ sơ 

6.1 Hồ sơ gồm:  

1) Đơn xin việc hoặc thư thể hiện mối quan tâm. 

2) Sơ yếu lý lịch (CV tiếng việt, kèm ảnh gần nhất) 

6.2 Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 20/3/2016  

6.3 Hình thức nộp hồ sơ:  

Ứng viên gửi hồ sơ đến địa chỉ: 

Mai Thị Tuyết 

Cán bộ dự án - Bộ môn Phục hồi chức năng, 

Phòng 1.9, nhà 3 tầng-  138 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội. 

maithituyetytcc@gmail.com;  Điện thoại: 046 273 2172 

5.4 Phỏng vấn:  

Lịch phỏng vấn dự kiến : 23/3/2016 – 25/3/2016 (cụ thể sẽ được thông báo tới từng ứng viên qua 

email, chỉ thông báo tới ứng viên được lựa chọn sau vòng sàng lọc hồ sơ)./. 
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