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. Các dự án và hoạt động của ISDS tập trung chủ yếu tới
các vấn đề về thúc đẩy bình đẳng giới, di cư an toàn, và hoà nhập xã hội cho các nhóm thiểu số.
Các hoạt động của ISDS bao gồm nghiên cứu, vận động thay đổi chính sách, tư vấn kỹ thuật, tập
huấn, và phát triển cộng đồng và truyền thông thay đổi hành vi.
Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm 01 ứng viên làm việc ở vị trí cán bộ dự án “Thúc đẩy tiếng nói
của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thông qua công nghệ số” với yêu cầu cụ thể như sau:
Nhiệm vụ:
Cán bộ d án chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:









Thay mặt ISDS làm việc với các đối tác của dự án, điều phối và triển khai các hoạt động
của dự án tại địa bàn được lựa chọn;
Làm việc với nhóm dự án của ISDS để thiết kế các hoạt động của dự án do ISDS thực
hiện và kết nối với đối tác địa phương để thực hiện
Kết nối và làm việc với nhóm dự án của tổ chức Plan Int. tại Hà Nội và các đối tác của dự
án để cùng lên kế hoạch giám sát và thúc đẩy thực hiện các hoạt động dự án theo đúng kế
hoạch đề ra;
Theo dõi và báo cáo (định kỳ/ đột xuất) tới giám đốc dự án và tới Plan International về
tiến độ của dự án và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;
Xây dựng kế hoạch giám sát và thực hiện giám sát/đánh giá định kỳ các hoạt động của dự
án tại địa bàn triển khai dự án;
Các công việc khác khi có yêu cầu của ban lãnh đạo Viện
Tham gia các hoạt động xây dựng cơ quan và hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu

Yêu cầu:


Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học xã hội, nhân văn.



Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển. Có kiến thức và
kinh nghiệm làm việc về giới. Có kinh nghiệm làm việc với trẻ em và các nhóm dân tộc
thiểu số là một lợi thế.



Quan tâm tới các vấn đề xã hội và yêu thích hoạt động nghiên cứu.



Có kỹ năng lập kế hoạch, tổng hợp, báo cáo.



Nhiệt tình, cẩn trọng, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, ham muốn học hỏi
kiến thức mới.



Khả năng tiếng Anh tốt, đặc biệt trong đọc và viết.



Biết sử dụng các phần mềm thống kê như EPI Data, STATA, SPSS, NVivo 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
Ngày bắt đầu làm việc: 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 Anh)



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



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



Thông tin ứng viên (theo mẫu đính kèm)

Thời hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 05/06/2020
Chúng tôi chỉ liên hệ lại với các hồ sơ đạt yêu cầu.
Vui lòng gửi hồ sơ vào địa chỉ email: linh51bao@gmail.com
Hoặc tại địa chỉ:
Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội - ISDS (gặp chị Lan hoặc chị Linh)
Phòng 1804, tầng PH, tòa nhà The Garden, đường Mễ Trì, Hà Nội
ĐT: 024.3782 0058

Institute for Social Development Studies (ISDS) is a non-profit, non-governmental organisation
established by the Decision 468/TC-LHH dated 27 May 2002 of the Vietnam Union of Science
and Technology Associations (VUSTA). Until now, ISDS has been recognized as one of the
leading reputable research institutes in Viet Nam for its high quality research and appliance of
social science in interventions and policy recommendations for positive societal changes. ISDS’s
works cover various fields, including gender, safe migration and social inclusion for ethnic
minority groups. ISDS’ activities include research, advocacy, consultancy, training, community
development, and education for behavior change.
th

ISDS is now looking for a motivated individual for the full-time project officer position to work
in the project “Ethnic minority girls, boys, young women and men use the digital space to
understand and claim their rights, access support services and raise their voice towards policy
makers (EMPoWR)” with requirement as below:
Key Responsibilities:
1. On behalf of ISDS to work with local project partners, to coordinate and implement
ISDS’s project component at the project sites;
2. Working closely with ISDS team in designing project activities under ISDS component
and to work with local partner to implement those activities;
3. Working with project team from Plan International Ha Noi and other project partners to
develop M/E plan and support project activities to meet the work schedule;
4. Following-up and report (periodically and on requirement) to ISDS project director and
to Plan International Ha Noi about progress of the project activities and nay emerging
issues during project implementation for soonest solution;
5. Developing and implementing M/E plan of ISDS’s project activities at project sites;
6. Carrying out other tasks as required by the Board of Directors.
7. Participation in common activities of the Institute.
Requirements:


BA degree in social science and humanities.



At least 02 year of experiences in development projects/programs. Good knowledge and
experience working on gender issues. Experience of working with children and minority
groups is an advantage.



Strong interest in social issues and social research.



Strong knowledge and practical experiences in planning, analysis and assessment and
reporting.



Enthusiastic and responsible in perfoming assigned tasks; having good skills in working
individually and in a team, desire to acquire new knowledge.



Strong English skills, especially in reading comprehension and report writing in English.



Ability to use EPI Data, STATA, SPSS, NVivo is an advantage.

Benefits:


Salary: Negotiable.



Social welfare benefits.



Excellent opportunities for professional development and higher education.

Location : Hà Nội
Salary: discuss when interview
Starting date: discuss when interview
Application:


CV in English



Cover letter in English, max 500 words.



Relevant degrees and certificates (notarisation not required).



Profile (as attached form).

Deadline for application: 5pm on June 5th, 2020.
Only shortlisted candidates will be contacted.
Please send application to email address linh51bao@gmail.com
Or to:
Institute for Social Development Studies (ISDS) (To Ms. Lan or Ms. Linh)
Suite 1804, Floor PH, The Garden building, Me Tri street, Hanoi
Phone number: 024.3782 0058

