TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD)
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN DỰ ÁN

Với mong muốn hỗ trợ người kh uyết tật thêm tự tin, hòa nhập c ộng đồng cách hiệu quả thông
qua VIỆC LÀM , Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD ) sẽ thực hiện dựán“Truyền thông
nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về lao động khuyết tật” dưới sự hỗ trợ kinh phí của
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS). Trong giai đoạn 01/6/2017 đến 31/10/2017,
dự án cần tuyển 10 Cộng tác viên hỗ trợ thực hiện các hoạt động, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu dự án :
-

Tài liệu hóa được 10 câu chuyện về NGƯỜI KHUYẾ T TẬT và DOANH NGHIỆP hỗ
trợ người khuyết tật điển hình;

-

Hoàn thiện 01 video clip nhằm cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ
hơn về một số loại hình công việc mà người khuyết tật có thể thực hiện cũng như
những giá trị mà lao động khuyết tật mang lại khi được tạo điều kiện;

-

Truyền thông rộng rãi các sản phẩm dự án hoặc những câu chuyện tương đương trên
các phương tiện truyền thôngđể phần nào đó giúp cộng đồng, đặc biệt doanh nghiệp
hiểu hơn về nhữngngành nghề/công việcmà người khuyết tật có thể làm, giá trị lao
động mà người khuyết tật mang lại cho doanh nghiệp, những hoạt động hỗ trợ/tạo
điều kiệnmàdoanh nghiệp cần thực hiện nhằm hỗ trợ người khuyết tậtlàm việc hiệu
quả…

2. Dự án cần:
Để đạt được những mục tiêu trên , dự án cần 10cộng tác viên cùng đồng hành ở những vị trí sau:
-

03 Cộng tác viên theo dõi trường hợp (case)

-

02Cộng tác viên p hụ trách truyền thông

-

03Cộng tác viên phụ trách nội dung

-

02Cộng tác viên thiết kế

Thông tin mô tả chi tiết công việc: http://bit.ly/BangMoTaCongviec
3. Quyền lợi thành viên
Sau khi đăng ký vào link bạn sẽ có cơ hội :
-

Tìm hiểu hoạt động của tổ chức Phi chính phủ trong lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật ;

-

Tham gia lớp tập huấn Kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật , lớp tập huấn nhằm cung
cấp kiến thức về các vấn đề liên quan đến người khuyết tật cũng như giúp bạn biết
cách giao tiếp/hỗ trợ người khuyết tật và giải đáp các thắc mắc liên quan . Thời gian
tập huấn 01 ngày do DRD tổ chức ;

-

Tham gia phỏng vấn để tìm hiểu nhiều hơn về các hoạt động của tổ chức và dự án mà
bạn sẽ tham gia.

Sau khi được chọn làm Cộng tác viên chính thức của dự án bạn sẽ:
-

Có cơ hộitiếp xúc và làm việc với doanh nghiệp hỗ trợ việc làm cho người khuyết
tật;

-

Có thêm những trải nghiệm và cơ hội kết nối/gặp gỡ với các doanh nghiệp hoạt
động trong những lĩnh v ực khác nhau;

-

Có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với những bạn có cùng sở thích, cùng mục tiêu;

-

Được cấp Giấy chứng nhậnkhitham gia hoạt động do DRD cấp sau khi dự án kết
thúc;

-

Có cơ hội trở thành Cộng tác viên chính thức của Trung tâm và có dịp tham gia hỗ
trợ nhiều hoạt động/sự kiện ý nghĩa khác;

-

Được hỗ trợ chi phí liên lạc/đi lại hàng tháng từ dự án.

4. Quy trình tuyển chọn và cách thức đăng ký tham gia
- Vòng 1: Nhận đăng ký
Để ứng tuyển, vui lòng hoàn thiện link đăng ký sau: http://bit.ly/LinkDangKylamCTV
Hạn chót nhận đăng ký: 27/7/2017(Link sẽ đóng khi nhận đủ số lượng 30 bạn đăng ký)
- Vòng 2: Tham dự tập huấn và phỏng vấn tuyển chọn
+ Tập huấn: Kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật ( 01 ngày, chi tiết sẽ được thông báo cụ thể đến
các ứng viênsau): Dự kiến 30/7/2017

+ Phỏng vấn chọn ứng viên có tiêu chí phù h ợp tham gia chính thức và o dự án: Dự
kiến 02/8/2017.

-

Vòng 3: Công bố danh sách cộng tác viên chính thức
Dự kiến danh sách sẽ được công bố vào ngày 05/8/2017

5. Thông tin liên hệ
Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD)
311K8 Đường số 7, Khu nhà tái định cư Thủ Thiêm, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM
SĐT: (84-28) 62 67 99 22 (Ext: 113) hoặc 01648.084.089 (Quyên)
Email: tuquyen@drdvietnam.com
Website: http://drdvietnam.org/
Facebook: https://www.facebook.com/drdvietnam/

