THÔNG BÁO TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN
Kính gửi: Khoa Công tác xã hội Trường Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO (Saigonchildren) đã triển khai dự án Đào tạo
nghề và giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn từ
năm 2007 nhằm giúp các em có kĩ năng nghề, tìm được việc làm ổn định và thoát
nghèo bền vững.
Hiện nay do nhu cầu đẩy mạnh công tác chiêu sinh nhằm đưa thông tin sâu rộng đến
nhiều thanh thiếu niên khó khăn, chúng tôi cần tuyển tình nguyện viên cho dự án với
nội dung cụ thể như sau:
1. Số lượng: 05 sinh viên
2. Điều kiện: là SV năm 2/ năm 3; ham học hỏi; giao tiếp tốt, có trách nhiệm và chủ
động trong công việc
3. Nhiệm vụ: Hỗ trợ dự án trong việc tuyển sinh, cụ thể việc tiếp cận thanh thiếu niên
khó khăn trên địa bàn TPHCM để truyền thông cung cấp thông tin về dự án.
4. Quyền lợi
-

Hiểu rõ hơn về môi trường và công việc của iNGO Việt Nam

-

Được tập huấn thêm và thực hành về kỹ năng tiếp cận truyền thông trực tiếp, kĩ
năng giao tiếp.

-

Hỗ trợ chi phí đi lại 25.000/buổi làm việc;

-

Được cấp giấy chứng nhận nếu sinh viên tham gia tình nguyện trên 30 buổi/ 3
tháng.

5. Thời gian tình nguyện
Thời gian linh động theo lịch học của sinh viên, tối thiểu 1 tuần 2 buổi.
SV vui lòng gửi CV tới email: hue@saigonchildren.com.
Thời hạn gửi hồ sơ: 13/4/2018
Phỏng vấn: 16/4/2018
Chúng tôi rất mong quý cơ quan hỗ trợ sinh viên tham gia tình nguyện.
Xin chân thành cảm ơn.

