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01 cán bộ nông - lâm nghiệp
Vị trí cần tuyển
- Hỗ trợ nhóm nông - lâm nghiệp và môi trường của CRD thực hiện một các hoạt động
Mô tả công việc
- Hỗ trợ kỹ thuật nông - lâm nghiệp cho nông dân trong vùng các dự án mà
CRD đang thực hiện
- Cùng với nhóm nông lâm nghiệpTổ chức thực hiện và theo dõi các mô hình
nông lâm nghiệp của các dự án mà CRD đang thực hiện
- Tổng hợp, xử lý thông tin và số liệu các hoạt động và mô hình nông lâm nghiệp
- Tổng hợp và xây dựng các tài liệu lien quan đến lĩnh vực nông lâm nghiệp từ
các dự án mà CRD đang thực hiện.
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu phù hợp với khả năng từ ban
lãnh đạo CRD.
Yêu cầu
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nông nghiệp hoặc Lâm nghiệp
- Nhiệt tình, cẩn thận, chăm chỉ và trung thực
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Khả năng làm việc tại vùng sâu, vùng xa, làm việc với người dân tộc thiểu số
- Sử dụng thành thạo máy vi tính với các phần mềm ( Word, Excell,
powerpoint) và internet.
- Người đã có kinh nghiệm làm việc trong các dự án phi chính phủ, làm việc
Ưu tiên
với cộng đồng, vùng miền núi, dân tộc thiểu số.
- Người biết tiếng Anh.
Tại huyện Quan Hóa và một số huyện miền núi trong vùng các dự án của CRD
Địa bàn làm việc
đang thực hiện
- Lương và các chế độ khác theo thỏa thuận.
Chế độ
- Hỗ trợ phương tiện làm việc và chỗ ở.
1. Đơn xin tuyển dụng
Hỗ sơ dự tuyển
2. CV mô tả chi tiết quá trình học tập và công tác
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ
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