[English below]

TUYỂN ĐIỀU PHỐI VIÊN CHƯƠNG TRÌNH
Mô tả công việc
Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia là một tổ chức phi lợi nhuận, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sứ mệnh của Gaia là trao quyền và thúc đẩy thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên
và bảo vệ môi trường, nhằm tạo dựng một tương lai trong đó con người sống hòa hợp với Mẹ Trái Đất.
Gaia đang triển khai các chương trình trồng rừng và trải nghiệm thiên nhiên tại nhiều Vườn Quốc gia,
Khu Bảo tồn Thiên nhiên với sự tham gia của các doanh nghiệp, trường học, gia đình, giới trẻ....
Vị trí: Điều phối viên Chương trình
Chương trình: Trồng rừng và trải nghiệm thiên nhiên
Thời gian: Càng sớm càng tốt
Người quản lý: Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia.
Loại công việc: Toàn thời gian.
Nơi làm việc: Trụ sở Gaia tại Thành phố Hồ Chí Minh và đi công tác tại các địa bàn dự án.
TÓM TẮT CÔNG VIỆC
• Hỗ trợ xây dựng và thực hiện chiến lược trồng rừng và trải nghiệm thiên nhiên của Gaia
CÔNG VIỆC CHÍNH
1. Điều phối và đảm bảo các hoạt động trồng rừng được thực hiện theo kế hoạch.
2. Đảm bảo các báo cáo chương trình được xây dựng theo yêu cầu của nhà tài trợ
3. Điều phối thực hiện các chương trình trải nghiệm thiên nhiên, trồng rừng dành cho mọi đối tượng.
4. Quản lý tình nguyện viên, cộng tác viên chương trình trồng rừng, trải nghiệm thiên nhiên.
5. Phối hợp và hỗ trợ các hoạt động truyền thông, gây quỹ, quảng bá chương trình.
6. Tham gia các hoạt động xây dựng tài liệu, nghiên cứu liên quan...
YÊU CẦU
1. Chia sẻ các giá trị của Gaia và muốn gắn bó lâu dài với Gaia, hoặc phát triển trong lĩnh vực trồng
rừng, bảo tồn thiên nhiên.
2. Có kinh nghiệm 3-5 năm trong việc điều phối và quản trị dự án thuộc các lĩnh vực bảo tồn thiên
nhiên, lâm nghiệp, nông nghiệp, môi trường. Ưu tiên nếu là kinh nghiệm với các tổ chức Phi Chính
phủ.
3. Có kiến thức về trồng cây, trồng rừng, thiên nhiên, động vật hoang dã. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp
chuyên ngành lâm nghiệp, hoặc các ngành liên quan, hoặc có kinh nghiệm làm việc với các Vườn
Quốc gia, Khu Bảo tồn Thiên nhiên, hoặc các nhóm đối tượng đa dạng phong phú.
4. Không ngại di chuyển, ngao du sơn thủy.
5. Thể hiện khả năng lãnh đạo, làm chủ hoạt động.
6. Có kỹ năng giao tiếp tốt; khả năng học hỏi, tiếp thu nhanh.
7. Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng trên máy tính.
8. Biết tiếng Anh là một lợi thế lớn.
CÁCH ỨNG TUYỂN
• Điền thông tin vào form này trước 16 THÁNG 09 NĂM 2022
http://bit.ly/dieuphoichuongtrinhgaia-dk
• Những ứng viên được chọn vào vòng phỏng vấn sẽ được thông báo sớm.
• Gaia có thể gia hạn đăng ký đến khi tìm được ứng viên phù hợp!
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