MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Vị trí: Cán bộ kĩ thuật
Thông tin chung:
Trung tâm CNTT – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) một tổ chức phi chính phủ, hoạt động không vì
mục đích lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Vietnet-ICT được thành lập theo
Quyết định số 227/QĐ-TWH ngày 21/11/2007 của Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt
Nam và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 195/ĐK-KH&CN ngày 20/12/2007
của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
Vietnet-ICT hướng tới thu hẹp khoảng cách số, tạo cơ hội để các tổ chức và cộng đồng có cơ hội phát
triển và thành công hơn. Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương
tại Việt Nam tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ CNTT và truyền thông, thông qua thúc đẩy hợp tác đối
tác và tăng cường năng lực.
Các chương trình đang triển khai của Vietnet-ICT gồm có:




ICT cho thanh thiếu niên (YouthSpark): tạo cơ hội để cộng đồng thanh thiếu niên ở Việt Nam có
hứng thú với khoa học máy tính và CNTT, được trau dồi kỹ năng CNTT và an toàn sử dụng
internet để hội nhập và phát triển
ICT cho các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ và các tổ chức cộng đồng (NPOConnect): hỗ trợ
các tổ chức làm việc hiệu quả, với trách nhiệm giải trình minh bạch nhờ các kỹ năng CNTT và
truyền thông được tăng cường, qua đó các tổ chức có thể hỗ trợ, chia sẻ và lan tỏa ảnh hưởng
tới cộng đồng lớn hơn họ phục vụ. Chương trình NPOConnect bao gồm các mảng về đào tạo kĩ
năng CNTT, trao tặng phần mềm bản quyền từ các đối tác công nghệ uy tín, , kết nối đối tác ICT,
các kỹ năng CNTT và khởi nghiệp cho các nhóm doanh nghiệp cộng đồng, đặc biệt các vùng dân
tộc thiểu số ở miền núi hẻo lánh hay biển đảo xa xôi còn nhiều khó khăn.

Để mở rộng chương trình hoạt động của mình, Vietnet-ICT đang tìm kiếm 01 cán bộ chuyên trách kĩ
thuật có nền tảng đào tạo hoặc kinh nghiệm về CNTT.
Vị trí này báo cáo trực tiếp tới Phó giám đốc điều hành Vietnet-ICT và làm việc chặt chẽ với các thành
viên khác của Vietnet-ICT
Nội dung công việc chính:
1) Quản trị và xây dựng hệ thống CNTT của Vietnet-ICT và đối tác, các hệ thống phục vụ cộng đồng
2) Tham gia thiết kế và thực hiện các nội dung kỹ thuật, đặc biệt là CNTT trong các dự án, hoạt
động của Vietnet-ICT
3) Chủ trì phần đào tạo CNTT trong các hoạt động dành cho các tổ chức: cụ thể hơn gồm các công
việc sau:
 Lên chương trình đào tạo, chuẩn bị các tài liệu liên quan
 Làm việc với nhóm dự án, thực hiện các nội dung đào tạo, hướng dẫn về CNTT




Duy trì các cập nhật thường xuyên và theo định kỳ về hoạt động đào tạo CNTT tới quản lý dự
án
Tham gia nhóm Vietnet-ICT theo phân công để đảm bảo nguồn tài trợ của dự án được sử dụng
có hiệu quả nhất có thể và cải thiện kiến thức nội bộ dựa trên các kinh nghiệm đạt được từ việc
triển khai dự án;

4) Phát triển các đề xuất dự án: tham gia vào việc phát triển các dự án phù hợp với kế hoạch chiến
lược của Vietnet-ICT
Yêu cầu về bằng cấp và chuyên môn:
Ít nhất có bằng cao đẳng, trung cấp, đại học về CNTT, Cử nhân
Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty, tổ chức hoặc dự án có yếu tố đào tạo, cộng
đồng
Yêu thích công việc phát triển
Yêu cầu về kinh nghiệm và kỹ năng:
Có niềm đam mê và ham chia sẻ những hiểu biết về CNTT, nhất là các ứng dụng của Microsoft (MS
Office, Azure, Office 365)
Có mong muốn học hỏi các kiến thức và kinh nghiệm về việc tổ chức sự kiện, quản lý dự án, triển khai
chương trình bao gồm kỹ thuật, tiến độ và quản lý/ đánh giá rủi ro
Có khả năng đi công tác tới các vùng dự án.
Có khả năng làm việc dưới áp lực hoàn thành deadline và đảm bảo chất lượng công việc
Biết tiếng Anh là một lợi thế.
Những mô tả này dùng để miêu tả bản chất và mức độ công việc đòi hỏi của vị trí này. Các công việc,
trách nhiệm và yêu cầu thực tế có thể thay đổi dựa trên phân công hay nhóm làm việc.
Đơn ứng tuyển bao gồm:
- CV/ Sơ yếu lý lịch (không dài quá 3 trang) tổng kết ngắn gọn các bằng cấp và kinh nghiệm;
- Thư ứng tuyển (không dài quá 2 trang);
Vui lòng nêu rõ mức lương mong muốn trong đơn ứng tuyển của bạn
Deadline nộp hồ sơ 15 tháng 5 năm 2018
Người liên lạc: (Ms.) Hoàng Huyền Nga – Cán bộ dự án
Email tới: ngahh@vietnet-ict.org và cc tới: trangnm@vietnet-ict.org

