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Cán bộ Phát triển Cộng đồng
Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) - một Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam (VNGO),
với cam kết tăng cường năng lực cho các cộng đồng khó khăn ở khu vực nông thôn và miền núi
để thích ứng với những điều kiện môi trường đang thay đổi và quản lý sinh kế một cách bền
vững trong một xã hội công bằng và bác ái.
Được thành lập vào năm 2006, SRD đã triển khai gần 50 dự án trên các lĩnh vực như nông
nghiệp bền vững, sinh kế nông thôn, biến đổi khí hậu, quản trị địa phương và vận động chính
sách hướng tới người nghèo. SRD là thành viên sáng lập và điều hành mạng lưới VNGO&CC và
VNGO-FLEGT, đồng thời là thành viên tích cực của nhiều mạng lưới và diễn đàn chính sách trong
nước cũng như quốc tế.
Trong mối quan hệ hợp tác với Tổ chức Winrock International (WI), Tổ chức Phát triển Hà Lan
(SNV), Hội chữ thập đỏ Mỹ (ARC) và Hội chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC), SRD đang triển khai dự
án “Rừng và Đồng bằng Việt Nam” (gọi tắt là VFD), với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế
Hoa Kỳ (USAID). VFD là một chương trình hỗ trợ kĩ thuật cho các cộng đồng dân cư địa phương
và các cơ quan chính phủ Việt Nam để ứng phó với thách thức của Biến đổi khí hậu (BĐKH) cũng
như tận dụng các cơ hội do BĐKH mang đến trong lâu dài.
Hiện SRD đang có nhu cầu tuyển dụng 02 ứng viên Việt Nam vào vị trí Cán bộ Phát triển Cộng
đồng, làm việc cho Hợp phần Cảnh quan Bền vững của dự án VFD tại Nghệ An và Thanh Hoá.
Mỗi tỉnh tuyển 1 cán bộ.
Làm việc dưới sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng BĐKH thuộc Trung tâm SRD và phối hợp
chặt chẽ với các cán bộ của Hợp phần Cảnh quan Bền vững thuộc Dự án VFD, đặc biệt là cán bộ
Quản lý Cảnh quan cấp tỉnh, Cán bộ Phát triển Cộng đồng sẽ chịu trách nhiệm triển khai các
hoạt động tại địa phương, tập trung vào các hoạt động như truyền thông tới cộng đồng, xây
dựng năng lực, mô hình sinh kế nông nghiệp vùng cao/liên quan đến rừng, và hỗ trợ các hoạt
động lập kế hoạch của thôn xóm.
Với sự chỉ đạo kĩ thuật và hỗ trợ chung từ Trưởng phòng BĐKH của Trung tâm SRD và các
chuyên gia của Hợp phần Cảnh quan Bền vững trong dự án VFD, Cán bộ Phát triển cộng đồng sẽ
hướng dẫn và điều phối các đối tác địa phương để đảm bảo rằng các hoạt động của dự án được
triển khai với chất lượng cao, hiệu quả và theo đúng tiến độ đã đề ra.
Cán bộ Phát triển cộng đồng sẽ thường xuyên làm việc với Cán bộ Quản lý cảnh quan cấp tỉnh
để đảm bảo việc phối hợp và thực hiện các hoạt động được diễn ra thông suốt, hài hoà.

Ứng viên được chọn sẽ làm việc tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá, và thường xuyên công tác tại
các vùng dự án trong tỉnh. Ngoài ra ứng viên cũng sẽ được yêu cầu đi công tác Hà Nội và các nơi
khác khi cần thiết.
Hợp đồng lao động toàn thời gian có hiệu lực 1 năm. Khả năng gia hạn hợp đồng dựa trên năng
lực làm việc của ứng viên. Dự án Rừng và đồng bằng Việt Nam dự kiến sẽ kéo dài tới tháng 9
năm 2017.
Trách nhiệm
1. Làm việc dưới sự quản lý của Trưởng phòng BĐKH của Trung tâm SRD và phối hợp với Cán
bộ Quản lý cảnh quan cấp tỉnh để triển khai các hoạt động của dự án tại địa phương theo
định mức tài chính và khung hoạt động của dự án.
2. Cung cấp chuyên môn kỹ thuật về việc huy động sự tham gia của cấp cơ sở và làm việc với
người dân địa phương về các mô hình sinh kế, lập kế hoạch thôn bản, phát triển nông lâm
nghiệp.
3. Cung cấp kiến thức chuyên môn cho các bên liên quan về sinh kế nông nghiệp vùng cao,
sinh kế rừng, biến đổi khí hậu, phát triển nông thôn và phát triển cộng đồng để các hoạt
động được triển khai đảm bảo chất lượng theo chiến lược của VFD và phát huy tác dụng trên
địa bàn thực hiện.
4. Điều hành các hoạt động cộng đồng dựa vào cộng đồng và hỗ trợ đối tác địa phương trong
việc thực hiện dự án, đặc biệt đóng vai trò chủ động trong các hoạt động nâng cao năng lực
thông qua ToT và tập huấn người dân tại các xã thí điểm.
5. Hợp tác chặt chẽ với các đối tác và cơ quan liên quan trong triển khai các hoạt động
nghiên cứu/đánh giá, tập huấn, hội thảo, hội họp liên quan tới nông lâm bền vững, quản lý
rừng, kỹ thuật canh tác trên đất dốc.
6. Thường xuyên xuống địa bàn dự án để triển khai và giám sát các hoạt động của dự án và
thu thập số liệu cho hợp phần giám sát và đánh giá của VFD.
7. Tư liệu hoá các phương pháp, mô hình, kinh nghiệm, kết quả từ cộng đồng và các đối tác
địa phương, nhằm cung cấp các thông tin, dữ liệu về dự án (như các câu chuyện về mối quan
tâm của người dân, hình ảnh tư liệu, bài viết về dự án…) cho Cán bộ Truyền thông của SRD và
dự án VFD.
8. Với sự tư vấn của Trưởng phòng BĐKH của Trung tâm SRD và nhóm cán bộ dự án VFD, Lập
kế hoạch làm việc hàng quý, nửa năm, hàng năm và báo cáo kết quả hoạt động theo kế
hoạch đã lập.
9. Làm các công việc khác liên quan đến dự án khi có yêu cầu.
Yêu cầu bằng cấp và năng lực
- Có bằng đại học về kinh tế nông - lâm nghiệp, quản lý môi trường hoặc các lĩnh vực
tương tự. Bằng Thạc sỹ về một trong các chủ đề liên quan trên là một lợi thế.
-

Ít nhất 2 đến 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển nông thôn, nông
nghiệp bền vững, rừng và sinh kế, biến đổi khí hậu hoặc về phát triển cộng đồng nói
chung.

-

Kĩ năng giao tiếp tiếng Việt tốt. Có thêm kĩ năng tiếng Anh là một lợi thế.

-

Kinh nghiệm và kĩ năng làm việc với các đối tác địa phương.

-

Kinh nghiệm làm việc ở vùng sâu vùng xa, có kiến thức tốt về đa văn hoá và kĩ năng giao
tiếp ứng xử với mọi người.

-

Khả năng tổ chức hoạt động tốt và kinh nghiệm về huy động sự tham gia và nâng cao
năng lực cho cộng đồng.

-

Kĩ năng viết báo báo tốt.

-

Khả năng làm việc độc lập dưới sự giám sát tối thiểu cũng như khi làm việc nhóm.

-

Kĩ năng làm máy tính tốt, đặc biệt sử dụng Microsoft Office Suite, gồm Excel, Word và
PowerPoint.

-

Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự trước đây cho một tổ chức phi chính phủ (Việt
Nam hoặc quốc tế) là một lợi thế.

Chế độ lương
Lương cơ bản từ 700 USD đến 1,000 USD/tháng tuỳ theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.
Nộp hồ sơ
Các ứng viên phù hợp có thể gửi hồ sơ, bao gồm đơn xin việc trình bày lý do vì sao phù hợp với
vị trí trên cùng với CV và bản sao (không cần công chứng) bằng cấp liên quan bằng tiếng Việt
hoặc tiếng Anh trước ngày 15 tháng 10 năm 2013 đến:
•

Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD) - số 56 ngõ 19/9, phố Kim Đồng, Hà Nội.

•

Hoặc tới email của bộ phận tuyển dụng SRD: recruitment@srd.org.vn

Những ứng viên được lựa chọn sẽ được liên lạc để phỏng vấn. Hồ sơ sẽ không được trả lại.
Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website của SRD tại www.srd.org.vn

