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THÔNG BÁO
(V/v tuyển tình nguyện viên cho Chi hội Thú y Thú nhỏ Việt Nam)
Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) cần tuyển tình nguyện viên để hỗ trợ
công việc và tham gia tổ chức các khóa huấn luyện thú y tại miền Bắc. Sinh viên thuộc
khoa Thú Y, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (năm 1, 2) quan tâm yêu thích về thú
nhỏ có thể nộp hồ sơ ứng tuyển.
Ban hậu cần: chu đáo, chịu khó (ưu tiên nữ)
Ban lễ tân: giao tiếp và ứng xử tốt, có khả năng tính toán
Ban Kỹ thuật: có khả năng sửa chữa lắp ráp căn bản, sử dụng các thiết bị điện tử, nhiếp
ảnh (ưu tiên nam)
Số lượng: 05 tình nguyện viên
Thời gian làm việc: Hỗ trợ các hoạt động do VSAVA tổ chức vào các kì trong năm.
Yêu cầu chung:
Trung thực, có khả năng làm việc nhóm.
•
Có tinh thần ham học hỏi, siêng năng, nghiêm túc trong công việc.
•
Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.
•
Tin học: trình độ khá.
•
Có phương tiện di chuyển.
•
Có thể thu xếp thời gian tham gia trọn vẹn công tác tình nguyện của 1 sự kiện.
•
Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: 01 sơ yếu lý lịch có dán hình, 01 thư tự giới thiệu bản thân
(pdf), các chứng chỉ hay bằng cấp khác (scan).
Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 15/07/2019 đến 16h00 ngày 24/07/2019
Hồ sơ ghi rõ tiêu đề “Tham gia ứng tuyển TNV VSAVA” gửi về địa chỉ email
secretariat@vsava.com
Lưu ý: chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu mới được liên hệ tham dự phỏng vấn. Khi đi phỏng
vấn vui lòng đem theo hồ sơ.
TM. Chi Hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam
Chủ tịch
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