Tình nguyện viên trang trí nội thất (Decor)

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội LHPN Việt Nam có chức năng hỗ trợ sự phát triển
toàn diện của phụ nữ, đặc biệt hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế thiệt thòi, trong đó có phụ nữ và trẻ
em là nạn nhân của bạo lực gia đình và bị mua bán trở về. Thực hiện chức năng này, ngày
8/3/2007, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã thành lập và vận hành 02 Nhà tạm lánh mang tên
Ngôi nhà bình yên, cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của
bạo lực gia đình và bị mua bán trở về (Người tạm trú). Đến nay, Ngôi nhà Bình yên đã đón tiếp
hơn 600 phụ nữ vào Ngôi nhà bình yên và đã tham vấn cho hơn 4000 lượt người về các vấn
đề liên quan đến Hôn nhân gia đình, quyền phụ nữ, quyền trẻ em, giải quyết bạo lực trên
cơ sở Giới.

Qua quá trình họat động, do nhu cầu nâng cấp và cải tiến họat động của Phòng tham vấn của
Ngôi nhà Bình yên, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển có kế hoạch thành lập Trung tâm thông tin
– tư vấn cho phụ nữ. Để hỗ trợ cho các họat động khai trương Trung tâm thông tin – tư vấn cho
phụ nữ nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được diễn ra hiệu quả và thành công,
Trung tâm có nhu cầu tuyển tình nguyện viên làm việc toàn thời gian/bán thời gian tại Trung tâm
từ ngày 12/10/2013 – 30/10/2013, cụ thể như sau.

Vị trí: Tình nguyện viên trang trí nội thất (Decor)

Số lượng: 02 người

Yêu cầu công việc:
- Lên ý tưởng và lập phương án tạo cảnh quan của Trung tâm thông tin – Tư vấn cho phụ
nữ đảm bảo được tính nghệ thuật cho giới nữ theo những chủ đề khác nhau như Phụ nữ trong
phát triển, bảo vệ Quyền phụ nữ, trẻ em, phụ nữ sáng tạo..., tạo nên không gian hài hòa với
cảnh quan cho Trung tâm và hỗ trợ sự sáng tạo, phát triển của phụ nữ
- Tạo hình và sắp đặt các vật thể trang trí của tiểu cảnh để tạo điểm nhấn của Trung tâm
Thông tin
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Chuyên môn:
- Học chuyên ngành liên quan phối cảnh, trang trí nội thất, mỹ thuật
- Có kinh nghiệm thực tế

Quyền lợi:

- Được giao lưu học hỏi trau dồi kinh nghiệm các lĩnh vực liên quan Giới và phát triển
- Được tham gia làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo
- Được hỗ trợ ăn trưa trong thời gian tình nguyện đối với TNV làm việc toàn thời gian
- Được tham gia các hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng
về Bình đẳng Giới, phát triển và phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người.
- Được cấp Giấy chứng nhận ghi nhận đóng góp của Tình nguyện viên đối với hoạt động
của Trung tâm

Hạn nộp hồ sơ và liên hệ:
- Các ứng viên quan tâm đến vị trí tuyển dụng xin gửi hồ sơ bao gồm: CV Tiếng Việt (có
kèm ảnh mới nhất) qua: chị Nguyễn Thị Ngọc Hoàn
- Email: nguyenhoanftu@gmail.com .
- Số điện thoại: 01689988934
- Hạn nộp hồ sơ: trước 17h ngày 11/10/2013
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