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Vị trí: Nhân viên công tác xã hội – Làm việc tại Cần Thơ

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 Nhân viên công tác xã hội của Trung
tâm với nội dung sau:

Số lượng tuyển dụng: 01 người.

I- Mô tả công việc:

- Xây dựng mối quan hệ tốt với người tạm trú (NTT) để thu thập thông tin, xây dựng kế
hoạch hỗ trợ NTT theo quy trình hỗ trợ nạn nhân; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ NTT, bao gồm
các hoạt động vui chơi giải trí.
- Giám sát, phản ánh kịp thời quá trình thay đổi của NTT và đề xuất phương hướng giải
quyết khi có vấn đề phát sinh với Quản lý nhà.
- Đảm bảo việc NTT tuân thủ thực hiện các quy định của Ngôi nhà Bình yên và đề xuất
phương án xử lý, kỷ luật khi có hành vi phạm nội quy nghiêm trọng.
- Cập nhật thông tin, quản lý hồ sơ NTT theo các mẫu biểu và phần mềm quản lý ca.
- Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong giao chuyển nạn nhân và cung cấp
dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; kết nối, tìm kiếm nguồn lực để hỗ trợ cho NTT được hiệu quả nhất.
- Đề xuất tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngôi nhà Bình yên nói riêng và hoạt động
của Trung tâm VSPTPN khu vực ĐBSCL nói chung; về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực
giới tại các buổi làm việc tại địa phương và theo yêu cầu.
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II- Các yêu cầu:
- Có trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành công tác xã hội.
- Am hiểu vấn đề xã hội và các văn bản pháp luật liên quan, đặc biệt là Luật phòng chống
bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống mua bán người.
- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp thực hành tại Ngôi nhà Bình yên.
- Sử dụng thông thạo máy vi tính.
- Ưu tiên những người có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, đã từng quản lý ca.

III- Hình thức tuyển dụng:
- Bài thi nghiệp vụ và Phỏng vấn

IV. Quyền lợi được hưởng
- Lương, thưởng theo quy định của Trung tâm.
- 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: 30 ngày kể từ ngày đăng tin.
- Nộp hồ sơ: Trực tiếp theo địa chỉ: Khu dân cư lô 3D thuộc khu đô thị Cần Thơ, Phường
Hưng Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ hoặc file mềm qua email
tuyendungcwd@gmail.co
m
.
- Liên hệ: Chị Chi - 0988.636.507 Chị Thúy – ĐT: 0913.901.359

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
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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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