THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN
Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các
dịch vụ tài chính, tín dụng vi mô cho phụ nữ nghèo, cần tuyển 02 tình nguyện vị trí vận hành, nhân
sự, đào tạo làm việc cho văn phòng Quỹ tại Hà Nội:
1. Mô tả công việc chính
- Theo dõi, kiểm tra thông tin thành viên vay vốn. Hỗ trợ các tỉnh/huyện cập nhật đúng
thông tin theo quy định.
- Đôn đốc các tỉnh/huyện thực hiện đúng kế hoạch kinh doanh, tuân thủ chế độ báo cáo.
- Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện các tài liệu về chính sách cán bộ, theo dõi việc tuân thủ kỷ
luật lao động và các chính sách đối với người lao động...
- Hỗ trợ thực hiện công tác xã hội: thẩm định, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn xét duyệt và triển
khai mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.
- Soạn thảo một số văn bản: Hợp đồng, quyết định, công văn....
- Hỗ trợ một số công việc khác khi được phân công.
2. Yêu cầu
- Có sức khỏe tốt
- Khả năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, yêu thích công việc.
- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.
- Đang là sinh viên Đại học năm cuối, hoặc đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: quản
trị kinh doanh, quản trị nhân sự, kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật.
3. Thời gian đảm nhận công việc:
Từ tháng 03/2017 đến tháng 9/2017, có thể gia hạn nếu hai bên tiếp tục có nhu cầu và khả
năng phù hợp.
4. Thời gian làm việc hàng ngày
Tùy điều kiện của tình nguyện viên: Có thể làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian
5. Quyền lợi:
- Được nhận thư đánh giá kết quả thực hiện công việc sau khi kết thúc thời gian tình
nguyện.
- Được hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền điện thoại liên lạc.
- Được tham gia các hoạt động công đoàn và đoàn thanh niên của Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo.
- Có cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và dự tuyển vào Quỹ (nếu có đợt tuyển dụng).
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6. Nội dung tuyển: Phỏng vấn trực tiếp sau khi Hồ sơ được duyệt.
7. Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Đơn xin làm tình nguyện viên
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của xã/phường nơi cư trú).
- Bản mô tả chi tiết quá trình học tập hoặc kinh nghiệm công tác
* Thời hạn nộp hồ sơ: Từ 21/02 đến 28/02/2017.
-

Ngày tuyển: Ứng viên sẽ được liên hệ trực tiếp nếu Hồ sơ được duyệt.

-

Địa chỉ nhận hồ sơ:
Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo - TW Hội LHPN Việt Nam; 39 Hàng Chuối - Hà Nội;
Hoặc địa chỉ mail: quyhotrophunungheo@gmail.com
Điện thoại: 043. 9725774 (gặp Thủy, Hường)
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