Thông báo tuyển dụng Cán bộ Kỹ thuật hiện trường thực hiện dự án BCC
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Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng 01 vị trí Cán bộ kỹ thuật hiện
trường làm việc tại Đơn vị thực hiện dự án BCC huyện Nam Giang hoặc Đơn vị thực hiện dự án
BCC huyện Tây Giang.

1. Điều kiện nộp hồ sơ
- Tốt nghiệp đại học nông lâm nghiệp, chuyên ngành lâm sinh.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp và các hoạt động liên quan
đến vườn ươm, phục hồi rừng, quản lý rừng dựa vào cộng đồng hoặc phát triển cộng đồng, đặc
biệt là trong các dự án vay vốn của các lĩnh vực tương tự.
- Có kỹ năng hướng dẫn/điều hành tốt;
- Có kỹ năng thành thạo về các phần mềm máy tính chủ yếu ( Microsoft Word, Excel, Power
Pont , Internet v.v.).
- Có kinh nghiệm làm việc với chính quyền/cộng đồng địa phương và các cơ quan ban ngành
liên quan, có quyết tâm cao, có sức khỏe, phương tiện để làm việc trong điều kiện xa xôi và khó
khăn.
- Có thái độ chủ động, có tinh thần trách nhiệm và thân thiện hòa đồng trong công việc.
2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/5/2017 đến ngày 02/6/2017 (Trong giờ hành chính).
* Địa điểm nhận hồ sơ:
Văn phòng Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Nam, Tầng 2 - Nhà B, Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Quảng Nam, số 18, đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Thông tin chi tiết có liên quan xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Văn An - Điều phối viên PPMU
Quảng Nam (ĐT: 0235 829636 hoặc 0975360929).
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