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[English below] 

TUYỂN ĐIỀU PHỐI VIÊN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG 
Mô tả công việc 

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia là một tổ chức khoa học kỹ thuật 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. Kết nối cộng đồng là một trong các chương trình cốt lõi của 
Gaia hiện nay nhằm truyền cảm hứng và khích lệ sự tham gia của các nhóm đối tượng khác nhau như 
doanh nghiệp, công chúng, học sinh, giới trẻ, cán bộ lãnh đạo, báo chí… vào các hoạt động trồng rừng, 
bảo tồn thiên thiên, thông qua các hoạt động truyền thông giáo dục thay đổi hành vi.  
 

Vị trí: Điều phối viên Kết nối cộng đồng (Community Engagement Coordinator) 
Chương trình: Kết nối Cộng đồng 
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 
Tham gia xây dựng, điều phối và thực hiện chiến lược Kết nối Cộng đồng của Gaia  
 

CÔNG VIỆC CHÍNH 
1. Điều phối và đảm bảo các hoạt động Kết nối cộng đồng được thực hiện theo kế hoạch, hướng tới 

nâng cao nhân thức, kiến thức, củng cố thái độ, thay đổi hành vi và khích lệ sự tham gia của các nhóm 
đối tượng khác nhau vào các hoạt động trồng cây và bảo tồn thiên nhiên.  

2. Đảm bảo các báo cáo hoạt động được xây dựng theo yêu cầu của nhà tài trợ 
3. Quản lý tình nguyện viên, cộng tác viên chương trình kết nối cộng đồng. 
4. Hỗ trợ, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông gây quỹ.  
5. Xây dựng chương trình kết nối cộng đồng cùng đội ngũ Gaia 
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 giáo dục 

truyền thông bảo tồn, kết nối cộng đồng trong 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 giáo dục truyền 

thông bảo tồn, giáo dục môi trường. Ưu tiên nếu là kinh nghiệm với các tổ chức Phi Chính phủ.   
3. Có kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc về giáo dục truyền thông về thiên nhiên, cây, rừng, động vật 

hoang dã hoặc các lĩnh vực liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các nhóm đối 
tượng đa dạng và các kênh truyền thông giáo dục phong phú.  

4. Không ngại di chuyển, ngao du sơn thủy.  
5. Thể hiện khả năng lãnh đạo, làm chủ hoạt động. 
6. Khả năng nói chuyện truyền cảm hứng với các nhóm đối tượng, thể hiện đam mê với công việc.   
7. Có kỹ năng giao tiếp tốt; khả năng học hỏi, tiếp thu nhanh. 
8. Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng trên máy tính, và các ứng liên quan. 
9. Biết tiếng Anh là một lợi thế rất rất lớn. 
 
CÁCH ỨNG TUYỂN 
1. Điền thông tin vào form này. Hạn điền form: 28 THÁNG 12 NĂM 2022  

http://bit.ly/cecgaia-dk   
2. Những ứng viên được chọn vào vòng phỏng vấn sẽ được thông báo sớm.  
3. Gaia có thể gia hạn đăng ký đến khi tìm được ứng viên phù hợp!   
 

LIÊN LẠC 
Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia  
Address: 63 Nguyễn Cừ, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh 
Email: hr@gaiavn.org  | Hotline: 086.927.6.928  

Website: www.gaiavn.org | Fanpage: www.facebook.com/gaiavn.org 

mailto:info@gaiavn.org
http://www.twitter.com/gaiavn
http://www.gaiavn.org/
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http://www.gaiavn.org/
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COMMUNITY ENGAGEMENT COORDINATOR RECRUITMENT 
TOR 

 
Gaia Nature Conservation (Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia) is a non-profit organization, based in 
Ho Chi Minh City. Gaia's mission is to empower people and promote advance activities in the field of 
nature conservation and environmental protection, in order to create a future in which people live in 
harmony with Mother Earth. Gaia is recruiting a programme coordinator in afforestation and nature 
experience. Community Engagement is one of the core programmes of Gaia to inspire and encourage the 
participation of different target groups such as businesses, the public, students, young people, leaders, 
press, and etc. into afforestation and nature conservation activities through behaviour changed 
communications and education activities. 
 

Position: Community Engagement Coordinator 
Programme: Community Engagement 
Time: As soon as possible 
Supervisor: Director of the Gaia Nature Conservation. 
Job Type: Full-time. 
Working place: Gaia headquarters in Ho Chi Minh City and business trips to project areas. 
 

JOB BRIEF 
Coordinate the development and implementation of Gaia's Community Engagement Programme 
 

MAIN TASKS 
1. Coordinate and ensure Community Engagement activities are carried out as planned. 
2. Ensure programme reports are developed according to donor requirements 
3. Manage volunteers and collaborators of the Community Engagement Programme. 
4. Support communications, and fundraising activities. 
5. Develop Community Connection Programme with Gaia team 
6. Participate in material delopment, and related research... 
 

QUALIFICATION 
1. Share Gaia's values and wish to develop the career in nature conservation. 
2. 3-5 years of experience in project coordination and management in the fields of conservation 

educations and communications.  Experience with NGOs is preferred. 
3. Have good knowledge and experience about communications and education in tree planting, 

afforestation, nature and wildife. Preference will be given to candidates who have experience 
working with different target groups.  

4. Willing to travel to different forests and project sites  
5. Demonstrate leadership and mastery of activities. 
6. Ability to deliver inspiring talks to target groups, and show strong passion for the work. 
7. Good communication skills; ability to learn quickly. 
8. Well use of office applications on computers. 
9. Be able to speak English is a big advantage. 
 
HOW TO APPLY 
 Fill this form by 28 December 2022   
         http://bit.ly/cecgaia-dk   
 Candidates selected for the interview will be notified soon. 
 Deadline could be revised until a suitable candidate is found! 

 
CONTACT 
Gaia Nature Conservation 
Address: 63 Nguyen Cu, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City 
Email: hr@gaiavn.org | Hotline: 086.927.6.928 VND 
Website: www.gaiavn.org | Fanpage: www.facebook.com/gaiavn.org 
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