
 

Trợ lý nghiên cứu/ Quản lý dự án  

Giới thiệu chung: 

Đại Việt Group là một tập đoàn về công nghệ với hơn 13 năm hình thành và phát triển. Bên cạnh 
các dự án về công nghệ, cổng thông tin và dịch vụ, tập đoàn còn có một nhánh phát triển các dự 
án phi lợi nhuận về giáo dục (giáo dục sớm cho trẻ em) hay tâm lý học (nhân học) – với mục tiêu 
tạo dựng được các giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội. 

Thông tin về 1 dự án phi lợi nhuận về giáo dục sớm của Đại Việt Group: 
https://www.facebook.com/odphub/ 

Thông tin chi tiết  
Vị trí 

Trợ lý nghiên cứu dự án ODP  
Hình thức làm việc 

Fulltime 
Giờ làm việc Địa chỉ  

Giờ hành chính  Làm việc tại Văn phòng Công ty – Tầng 14, toà 
nhà Vietcobank, số 5 Công trường Mê Linh, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Trách nhiệm và nhiệm vụ 

• Làm việc với các chuyên gia, đội ngũ cố vấn để xây dựng, phát triển, quản lý (vị trí 
quản lý dự án) hoặc hỗ trợ mảng nghiên cứu (trợ lý nghiên cứu) cho dự án phi lợi 
nhuận về giáo dục sớm (cho trẻ em), tâm lý học (nhân học) 

• Tìm hiểu, tìm kiếm thông tin thông qua nhiều nguồn (báo cáo, nghiên cứu, sách báo, từ 
các chuyên gia…) để xây dựng các báo cáo riêng hoặc phục vụ các hoạt động 
online/offline của dự án  

• Tìm kiếm & đề xuất tài liệu về Giáo dục sớm, tâm lý học (nhân học) từ các nguồn trên 
hoặc đề xuất các chủ đề, các nội dung phù hợp với yêu cầu của dự án 
 

Yêu cầu  

• Tốt nghiệp đại học trở lên 
• Tiếng Anh đọc viết tốt 
• Kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp thông tin, kĩ năng phân tích thông tin tốt 
• Yêu thích tìm kiếm thông tin, thích đọc sách, tài liệu, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, 

giáo dục sớm, tâm lý học là 1 lợi thế. Có sự quan tâm tới các dự án phi lợi nhuận, dự 
án xã hội 



 

Quyền lợi 

• Thu nhập hấp dẫn (Lương cơ bản 10tr – 20tr) 
• Đầy đủ quyền lợi của người lao động và các quyền lợi theo chính sách của công ty 
• Được tham gia vào các hoạt động có giá trị của dự án, gặp gỡ các chuyên gia về giáo 

dục, giáo dục sớm, chuyên gia tâm lý... 
 

 


