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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Cán bộ dự án Nông nghiệp Sinh thái và Thuốc nam Việt - Lào 

 

Vị trí tuyển dụng: Cán bộ dự án về nông nghiệp sinh thái và thuốc nam  

Thời gian làm việc: 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tuyển dụng  

Nơi làm việc: Việt Nam và Luang Prabang (Lào) 

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2021 

Yêu cầu:  

 Yêu thiên nhiên, đam mê nông nghiệp sinh thái và các sản phẩm nông nghiệp sinh thái; 

 Có chuyên môn về dược liệu và chất nhuộm màu, quy trình chế biến dược liệu từ thiên nhiên; 

 Trình độ: Nông dân sinh thái chuyên nghiệp, cử nhân chính quy trong lĩnh vực nông – lâm 

nghiệp và kinh tế phát triển; 

 Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp không lạm dụng 

hóa học và công nghệ; 

 Sử dụng thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh. Có khả năng chủ động làm việc bằng tiếng Anh với 

chuyên gia quốc tế; 

 Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng văn phòng cơ bản; 

 Biết lái xe; 

 Khiêm tốn, giản dị. 
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 Ưu tiên ứng viên là người dân tộc thiểu số, thiện chí và có kinh nghiệm sống và làm việc cùng 

đồng bào vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa.  

    Nhiệm vụ:  

1. Tuân thủ và thực hiện đúng cam kết tại hợp đồng sử dụng theo thỏa thuận giữa nhân sự trúng 

tuyển và tổ chức; 

2. Điều phối các hoạt động của dự án Nông nghiệp Sinh thái Việt – Lào được chi tiết hóa tại hợp 

đồng lao đồng và bản mô tả công việc nếu được trúng tuyển; 

3. Hoàn thành chế độ báo cáo tháng/quí//6 tháng/năm theo đúng quy định của dự án và của tổ chức 

giao phó. 

    Quyền lợi:  

1. Tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo chuyên môn trong nước và quốc tế; 

2. Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong nước và quốc tế; 

3. Hưởng lương theo hiệu quả đánh giá của cộng đồng và Lãnh đạo Viện, hưởng các chế độ 

bảo hiểm theo qui định của pháp luật và theo qui chế tài chính của Viện CENDI; 

4. Bình đẳng về nhu cầu được phát triển kinh nghiệm, kỹ năng và thái độ trong công việc; 

5. Hưởng mọi chi phí thực địa theo qui chế tài chính của Viện CENDI (tham khảo tại website 

http://cendiglobal.org) 

6. Mức lương khởi điểm: 15.000.000 VNĐ (mười lăm triệu đồng) / tháng. Lương thử việc 03 

tháng đầu: 7.000.000 VNĐ (bảy triệu đồng) / tháng. 

    Quy trình tuyển dụng: 

1. Scan bộ hồ sơ theo quy định (Sơ yếu lý lịch, CV, các văn bằng gốc hoặc đã công chứng, 

CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, ảnh chụp chân dung toàn thân mới nhất) gửi về địa chỉ 

email hepaspirit@gmail.com. 

2. Kết quả sẽ được thông báo trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo email của bạn 

(chỉ gửi thông báo tới ứng viên đủ tiêu chuẩn). 

3. Bạn và CENDI tương đồng, một cuộc phỏng vấn chi tiết giữa CENDI và bạn sẽ được thực hiện.  

4. Đạt được thỏa thuận, bạn có mặt tại địa chỉ Viện CENDI trên đây để hoàn tất các thủ tục theo qui 

định của Pháp luật và CENDI. 
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