Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, trực
thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). ISDS được thành lập ngày 27
tháng 5 năm 2002 theo Quyết định 486/TC-LHH. Đến nay, ISDS đã trở thành một trong những
cơ quan nghiên cứu có uy tín ở Việt Nam vì chất lượng của công việc và những cam kết ứng
dụng kiến thức khoa học vào việc giải quyết các vấn đề quốc gia – vừa cung cấp kiến thức vừa
tạo ảnh hưởng dẫn đến thay đổi tích cực. Tầm nhìn của ISDS vì một Việt Nam thịnh vượng hơn
nơi tiếng nói của tất cả mọi người được lắng nghe, công bằng xã hội dựa trên quyền chiếm ưu
thế, sự đa dạng xã hội được tôn trọng, và sự bình đẳng được đảm bảo cho tất cả mọi người.
Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm 01 ứng viên làm việc ở vị trí Coach/Nghiên cứu viên với yêu
cầu cụ thể như sau:
Nhiệm vụ:
Vị trí coach/nghiên cứu viên chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Cung cấp hỗ trợ qua điện thoại cho thanh niên nhiễm HIV theo qui trình được đào tạo
2. Đảo bảm người tham gia nghiên cứu nhận được hỗ trợ như trong qui trình
3. Tham gia các hoạt động khác liên quan đến nghiên cứu như thu thập số liệu, viết báo cáo
4. Các nhiệm vụ khác khi cần
5. Báo cáo cho Đồng Nghiên cứu viên chính của nghiên cứu
Yêu cầu:


Tốt nghiệp đại học chuyên ngành y tế, khoa học xã hội hoặc các chuyên ngành liên quan
(công tác xã hội, y tế công cộng hoặc các chuyên ngành liên quan khác)



Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng con người tốt



Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với nhóm dễ bị tổn thương và dự án về sức khỏe là
một lợi thế



Có khả năng làm việc độc lập, làm việ nhóm và học hỏi kiến thức mới.



Thành thạo tin học văn phòng



Có kỹ năng tổng hợp, báo cáo



Sử dụng được tiếng Anh trong công việc là một lợi thế



Biết sử dụng các phần mềm thống kê như EPI Data, STATA, SPSS là một lợi thế.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Quyền lợi:


Trả lương thích đáng với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm làm việc



Được tổ chức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định



Môi trường làm việc thân thiện, năng động



Có nhiều cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận khi phỏng vấn
Các ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ bao gồm:


CV ghi rõ quá trình học tập và công tác (Tiếng Việt và tiếng Anh)



Thư xin việc trong đó nêu rõ lí do ứng tuyển (Tiếng Việt và tiếng Anh)



Bản sao các bằng cấp liên quan (không cần công chứng)



Thông tin ứng viên (theo mẫu đính kèm)
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