Thông báo về việc tuyển dụng Cán bộ hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng và lập kế hoạch Khu bảo tồn Dự
Viết bởi Võ Thị Phương Thuỷ
Thứ ba, 08 Tháng 8 2017 06:00

Ban quản lý dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai
đoạn 2 (viết tắt BCC) tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng 02 vị trí Cán bộ hỗ trợ sự tham
gia của cộng đồng và lập kế hoạch tại Khu bảo tồn loài Sao La và Khu bảo tồn thiên nhiên
Sông Thanh thực hiện Dự án BCC-GEF.
1. Điều kiện nộp hồ sơ
- Bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp từ một trường đại học được công nhận hoặc học viện kỹ thuật
với chuyên ngành về khoa học, giáo dục, sinh học, nông nghiệp, quản lý môi trường, truyền
thông, hoặc lĩnh vực có liên quan;
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tích cực thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội
dân sự trong các chương trình bảo tồn đa dạng sinh học và các dự án tại Việt Nam;
- Thể hiện kiến thức hiểu biết về các công cụ khác nhau, các phương pháp và các công cụ được
sử dụng trong việc lập kế hoạch và quản lý khu bảo tồn;
- Hiểu biết sâu sắc về các chính sách và khung pháp lý quản lý việc bảo tồn đa dạng sinh học,
đặc biệt là về quản lý rừng bền vững;
- Kỹ năng truyền thông tương tác giữa các cá nhân tốt;
- Thông thạo tiếng Anh nói và viết.
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Hồ sơ đăng ký dự tuyển 01 bộ hồ sơ gồm:
- Lý lịch ứng viên (CV) yêu cầu phải bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu đính kèm trên trang
web của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.
- Bản photocopy các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.
- Bản sơ yếu lý lịch, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Giấy khai sinh.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
3. Thông tin đăng tải, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
* Thông tin chi tiết được đăng tải trên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng
Nam, Báo Quảng Nam và trang web của dự án www.adb.org.
* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 08/8/2017 đến hết ngày 17/8/2017 (trong giờ hành chính, trừ
thứ bảy và chủ nhật).
* Địa điểm nhận hồ sơ:
- Văn phòng Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Nam.
- Địa chỉ: 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: 0975360929) hoặc Ông Trần Hạ Điền - trợ lý Điều phối viên PPMU Quảng
nam (ĐT: 090 567 6249).
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