Điều phối viên thực địa
Thông tin chung
Vị trí là một cơ hội thú vị để trở thành một thành viên của tổ chức CARE Việt Nam (CVN) – một tổ chức
phi chính phủ quốc tế uy tín và năng động. Vị trí Điều phối viên Thực địa của dự án “Phát triển sinh kế
cho phụ nữ dân tộc thiểu số sản xuất chè thông qua kết nối thị trường bền vững” (T-LEAF)1 sẽ tập trung
vào việc điều phối, kết nối với các đối tác địa phương để hỗ trợ Quản lý Dự án (PM) triển khai các hoạt
động của dự án tại huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La.
Vị trí Điều phối viên thực địa có thể được huy động tham gia các hoạt động khác của CVN khi có yêu cầu.
Vị trí này sẽ làm việc tại huyện Vân Hồ của tỉnh Sơn La.
Trách nhiệm chính
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Đại diện cho Quản lý dự án (PM) làm việc với cộng đồng và các bên liên quan tham gia trong dự
án;
Duy trì kết nối và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị có liên quan khác trong chuỗi sản
xuất chè tại tỉnh Sơn La;
Tham gia vào các diễn đàn, hội họp của các mạng lưới về sản xuất, kinh doanh chè và các chủ đề
có liên quan;
Phối hợp với các dự án khác của CVN để đảm bảo có sự liên kết, hợp tác, tránh xung đột tại địa
bàn triển khai;
Thường xuyên làm việc với các công ty, hợp tác xã là đối tác của dự án cũng như chính quyền địa
phương để triển khai các hoạt động đã được lập kế hoạch;
Làm việc chặn chẽ với các cố vấn và chuyên gia của Tổ chức CVN thuộc các lĩnh vực như Giới, Vận
động Chính sách, Liên kết Thị trường, Giám sát & đánh giá để đảm bảo chất lượng các hoạt động
thực hiện tại hiện trường theo đúng tôn chỉ, mục đích và yêu cầu của CVN;
Làm việc thường xuyên với PM để đảm bảo các hoạt động được thực hiện theo đúng tiến độ đề
ra của Dự án;
Chịu trách nhiệm giám sát, triển khai hoặc hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Dự án tại hiện
trường; và

Dự án Phát triển Sinh kế cho Phụ nữ Dân tộc Thiểu số Sản xuất chè Thông qua Kết nối Thị trường bền vững (TLEAF) được triển khai từ 5-2019 đến 9-2021. Dự án nằm trong chương trình GREAT do DFAT tài trợ và được quản lý
bởi CowaterSogema.



Tham gia vào các hoạt động lập kế hoạch của chương trình cũng như đóng góp các ý kiến liên
quan đến điều phối, các bài học có liên quan đến lĩnh vực được phụ trách.

Yêu cầu kinh nghiệm







Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong các chuỗi giá trị nông nghiệp (ưu tiên các ứng viên
đã có kinh nghiệm về chè, có hiểu biết về thị trường chè trong nước và quốc tế);
Có kinh nghiệm về điều phối, liên kết mạng lưới, làm việc với nhiều đối tác khác nhau;
Có kỹ năng về thị trường, đàm phán (ưu tiên người có kinh nghiệm đã từng làm việc với các nhóm
nông dân);
Có kỹ năng về giao tiếp, lập kế hoạch và làm việc nhóm. Ưu tiên người có hiểu biết về giới;
Có khả năng quản lý thời gian, làm việc độc lập với cường độ cao và di chuyển nhiều; và
Có kỹ năng làm việc trên máy tính (như Microsoft Office).

Thời hạn nộp hồ sơ: 10/02/2020
Cách nộp hồ sơ: Xin vui lòng gửi hồ sơ bao gồm Sơ yếu lý lịch, thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh
hoặc tiếng Việt tới địa chỉ jobs@care.org.vn với tựa đề thư thể hiện vị trí mà bạn ứng tuyển.
Về tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam
CARE là một tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và phát triển với sứ mệnh chống
lại đói nghèo và bất công trên toàn cầu, tập trung đặc biệt vào phụ nữ và trẻ em gái để mang lại sự thay
đổi lâu dài trong cộng đồng. Chúng tôi làm việc trên 93 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chúng
tôi đã làm việc từ năm 1989 với trên 300 dự án trên khắp cả nước.
CARE cam kết là nhà tuyển dụng công bằng cho tất cả mọi người. Phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người
khuyết tật được khuyến khích ứng tuyển.
Cảm ơn đã quan tâm tới vị trí này của CARE Quốc tế. Chúng tôi không khoan nhượng đối với hành vi quấy
rối tình dục trong và ngoài tổ chức và luôn chú trọng việc bảo vệ trẻ em trong mọi hoạt động của mình.
Bảo vệ khỏi bóc lột, xâm hại và quấy rối tình dục cũng như bảo vệ trẻ em nói chung là nền tảng cho mọi
mối quan hệ công việc của chúng tôi, bao gồm trong việc tuyển dụng. Việc tuyển dụng được thiết kế nhằm
đảm bảo chúng tôi chỉ tuyển những người phù hợp để làm việc với các nhân viên khác và cộng đồng. Ngoài
các kiểm tra trước khi tuyển dụng, chúng tôi sẽ sử dụng quy trình tuyển và tham khảo thông tin nhằm đảm
bảo nhân viên mới tiềm năng hiểu và tuân thủ với các mong đợi. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc
với Trưởng nhóm Nhân sự.

