Tuyển dụng vị trí: Quản gia NBY hỗ trợ Phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới
Viết bởi Administrator

Vị trí: Quản gia Nhà bình yên hỗ trợ Phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới

Cơ hội làm việc tại môi trường công tác xã hội chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, được
tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu kiến thức về ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, kỹ năng
tham vấn, kỹ năng làm việc với phụ nữ, trẻ em bị bạo lực giới.

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí Quản gia Nhà bình yên với nội dung sau:

Số lượng tuyển dụng: 01 người.

I- Mô tả công việc:

a) Chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho NTT:
- Nắm được số lượng người tạm trú (NTT) và thông tin chung về NTT cần thiết phục vụ cho
công việc.
- Hướng dẫn và giúp NTT hiểu, thực hiện nội quy Nhà Bình yên, thời gian biểu, xây dựng
thực đơn hàng ngày cho NTT trên cơ sở tham khảo ý kiến của NTT.
- Đảm bảo đời sống vật chất cho NTT: thực đơn hàng ngày phải đảm bảo đầy đủ chất dinh
dưỡng, cung cấp đủ các nhu yếu phẩm cần thiết.
- Hỗ trợ NVXH đưa NTT đi khám bệnh tại các bệnh viện (khi cần thiết).
- Theo dõi sức khỏe, chia sẻ về tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của NTT liên quan đến chế
độ dinh dưỡng, sẵn sàng giúp đỡ khi NTT gặp khó khăn trong tổ chức cuộc sống, chăm sóc con
cái.
- Đón tiếp và tiếp nhận NTT vào NBY khẩn cấp ngoài giờ, vào ban đêm
- Trực đêm (từ 9h tối hôm trước đến 8 sáng hôm sau) khi NTT có biểu hiện tâm lý thiếu ổn
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định, bị ốm cần chăm sóc, trẻ nhỏ bị ốm cần có người đi cùng mẹ đến bệnh viện.

b) Hướng dẫn kỹ năng sống cho NTT (cấp 1)
- Hướng dẫn NTT mới đến về cách thức sử dụng các trang thiết bị tại NBY; phổ biến, giải
thích Nội quy và cách thức tổ chức cuộc sống tại NBY để họ hòa nhập với các NTT khác.
- Cùng làm và hướng dẫn NTT thực hiện công việc nội trợ của NBY: đi siêu thị mua sắm,
nấu ăn, giặt giũ, vệ sinh (hàng ngày và hàng tuần), bảo quản tài sản và giám sát việc tổ chức
cuộc sống tại Nhà Bình yên.
- Hướng dẫn NTT làm các sản phẩm thủ công: đan khăn, thêu tranh, làm túi…;
- Tham gia với NVXH, quản lý NBY tổ chức sinh hoạt buổi tối với NTT ít nhất mỗi tuần 01
lần để lắng nghe, chia sẻ về chất lượng dịch vụ hỗ trợ; xây dựng thực đơn hàng tuần, phân
công trực nhật. Trong quá trình làm việc, Quản gia luôn tôn trọng sự góp ý của NTT về cách
thức xây dựng thực đơn, phân công trực nhật, cách thức tổ chức cuộc sống và những vấn đề
khác mà NTT quan tâm tại NBY, thực hiện bình đẳng trong việc tổ chức cuộc sống cho NTT.
- Ghi chép đầy đủ mọi sự kiện và các vấn đề xảy ra trong thời gian làm việc liên quan đến
NTT vào sổ giao ca, kịp thời phản ánh cho NVXH những bất thường của NTT hoặc những vấn
đề xảy ra trong quá trình làm việc để có hướng xử lý kịp thời.
- Quan sát, và định hướng cho NTT cách xử sự phù hợp với điều kiện sống tập thể trong
NBY. Báo cáo Quản lý nhà giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng giữa NTT.

c) Quản lý nhu yếu phẩm & thanh quyết toán:
- Chịu trách nhiệm xây dựng dự trù thực phẩm.
- Hỗ trợ nhân viên hành chính – tài chính thanh quyết toán các chi phí vận hành NBY, chi
phí liên quan đến dịch vụ cho NTT và báo cáo chi tiêu hàng tháng.
- Quản lý các nhu yếu phẩm (quần áo, đồ dùng vệ sinh...).
- Quản lý sổ nhập kho- xuất kho (thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước...)

II- Các yêu cầu:

1. Phẩm chất:
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- Không phán xét, biết chấp nhận sự khác biệt của người khác (phụ nữ, trẻ em bị bạo lực
gia đình)
- Có trách nhiệm trong công việc
- Có tinh thần xây dựng môi trường làm việc chân thành, cởi mở
- Tinh thần làm việc nhóm

2. Kỹ năng yêu cầu:
-

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Kiến thức về dinh dưỡng, chăm sóc trẻ em bị suy dinh dưỡng, phụ nữ bị ốm đau.
Kỹ năng ghi chép sổ sách
Kỹ năng làm các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ (là một ưu thế)
Có kinh nghiệm

III- Hình thức tuyển dụng:
- Phỏng vấn.

IV. Quyền lợi được hưởng
- Mức lương theo thỏa thuận.
- Các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Trung tâm.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

IV. Yêu cầu về thời hạn và hồ sơ
- Thời hạn: 15 ngày kể từ ngày đăng tin.
- Nộp hồ sơ: Trực tiếp theo địa chỉ: Phòng HCTC – TT Phụ nữ và Phát triển tại 20 Thụy
Khuê, Tây Hồ, Hà Nội hoặc file mềm qua email
tuyendungcwd@gmail.com
- Liên hệ: Chị Chi - 0988.636.507
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Yêu cầu hồ sơ gồm có:
- Đơn xin việc viết tay (ghi rõ điện thoại liên lạc và vị trí dự tuyển).
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong vòng 06
tháng).
- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền (trong vòng 06 tháng).
- Bản sao Giấy khai sinh, CMND, Sổ hộ khẩu, văn bằng, chứng chỉ (Bản sao có công
chứng )
Lưu ý:
- Chỉ liên hệ với các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
- Không hoàn lại hồ sơ đối với ứng viên không đạt yêu cầu, ứng viên không trúng tuyển..
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