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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐHKHXH&NV 

KHOA GIÁO DỤC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2017 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN 

DỰ ÁN TƯ VẤN HỌC TẬP VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 

 

1. MÔ TẢ DỰ ÁN 

1.1. Tên dự án: Dự án tư vấn học tập và định hướng nghề nghiệp 

1.2. Đơn vị chủ quản: Khoa Giáo dục, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP. HCM 

1.3. Mục tiêu của dự án: 

 

2. CÁC VỊ TRÍ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CỦA DỰ ÁN 

2.1. Cộng tác viên hỗ trợ truyền thông, hành chính, sự kiện (CTV01) 

1) Số lượng: 03 CTV 

2) Mô tả công việc 

 Quản lý Fanpage của dự án; 

 Soạn thảo, lưu giữ, nhận và gửi các giấy tờ, văn bản của dự án; 

 Điều phối các hoạt động, sự kiện của các nhóm trực thuộc dự án; 



2 

 

 Và những công việc khác do ban điều phối dự án giao. 

3) Yêu cầu đối với CTV 

 Mỗi tháng dành tối thiểu 9 giờ để thực hiện công việc và cam kết cộng tác tối 

thiểu trong 6 tháng; 

 Có máy tính cá nhân, có phương tiện đi lại thuận tiện; 

 Thành tạo tin học văn phòng, kỹ thuật truyền thông cơ bản; 

 Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có kỹ năng làm việc nhóm; 

 Học lực trung bình đạt từ 7.0 trở lên. 

4) Quyền lợi và trách nhiệm 

a. Quyền lợi 

 Được tham gia các khóa tập huấn, đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, kỹ 

năng xã hội,… 

 Được trải nghiệm môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, sáng tạo 

 Có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, học hỏi kinh nghiệm về học 

tập, làm việc từ những người có kinh nghiệm. 

 Được Trưởng khoa Giáo dục ký giấy chứng nhận tham gia CTV cho dự 

án. 

b. Trách nhiệm 

 Tuân thủ nội quy và quy định làm việc của dự án – CTV phải ký một 

thỏa thuận về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia hỗ trợ dự án. 

 Hoàn thành công việc đúng thời hạn và theo sự hướng dẫn của cán bộ 

điều phối dự án. 

 Bảo mật – CTV phải ký một thỏa thuận “Bảo mật thông tin” về các 

nguồn thông tin của dự án và không thể chia sẻ với bất kỳ tổ chức, cá 

nhân nào khi chưa có sự đồng ý của cán bộ điều phối dự án. 

 Tôn trọng – Bình đẳng – Học hỏi giữa các cộng tác viên thuộc dự án. 

2.2. Cộng tác viên hỗ trợ học tập môn tiếng Anh (CTV02) 

1) Số lượng: 03 CTV 

2) Mô tả công việc 

 Điều phối các chuyên đề hỗ trợ sinh viên khoa GD học tập môn tiếng Anh; 

 Điều phối và trực tiếp hướng dẫn “Nhóm hỗ trợ học tập tiếng Anh” của dự án; 
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 Điều phối các hoạt động, sự kiện khác có liên quan theo sự phân công của cán 

bộ điều phối dự án; 

3) Yêu cầu đối với CTV 

 Có học lực trung bình môn tiếng Anh từ 8.0 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc 

tế còn hiệu lực; 

 Mỗi tháng dành tối thiểu 8 giờ để thực hiện công việc và cam kết cộng tác tối 

thiểu trong 6 tháng; 

 Có máy tính cá nhân, có phương tiện đi lại thuận tiện; 

 Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có kỹ năng làm việc nhóm, có năng lực 

sư phạm; 

4) Quyền lợi và trách nhiệm (giống như vị trí CTV01) 

2.3. Cộng tác viên hỗ trợ học tập môn các môn đại cương, môn cơ sở ngành, môn chuyên 

ngành (CTV03) 

1) Số lượng: 06 CTV (trong đó: các môn đại cương 2 CTV, các môn cơ sở ngành 2 

CTV, các môn chuyên ngành 2CTV) 

2) Mô tả công việc 

 Điều phối các chuyên đề hỗ trợ sinh viên khoa GD học tập các môn đại cương, 

các môn cơ sở ngành, các môn chuyên ngành; 

 Điều phối và trực tiếp hướng dẫn các nhóm học tập có liên quan của dự án; 

 Điều phối các hoạt động, sự kiện khác có liên quan theo sự phân công của cán 

bộ điều phối dự án; 

3) Yêu cầu đối với CTV 

 Có học lực trung bình các môn đại cương, hoặc các môn cơ sở ngành, hoặc 

các môn chuyên ngành đạt từ 7.5 trở lên; 

 Mỗi tháng dành tối thiểu 8 giờ để thực hiện công việc và cam kết cộng tác tối 

thiểu trong 6 tháng; 

 Có máy tính cá nhân, có phương tiện đi lại thuận tiện; 

 Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có kỹ năng làm việc nhóm, có năng lực 

sư phạm; 

4) Quyền lợi và trách nhiệm (giống như vị trí CTV01) 
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3. CÁC BƯỚC DỰ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN CỦA DỰ ÁN 

Bước 1: Bạn đang 

tò mò 

Đọc thông báo tuyển CTV của dự án 

Bước 2: Bạn suy 

nghĩ và lựa chọn 

Điền thông tin vào phiếu đăng ký trực tuyến của dự án (từ ngày 

26/08/2017 đến hết ngày 05/09/2017). 

https://goo.gl/forms/bwhs3GGbE300CbW02  

Bước 3: Chúng tôi 

ấn tượng và muốn 

gặp bạn 

Nhận kết quả sơ tuyển và lịch hẹn phỏng vấn qua email cá nhân (từ 

ngày 06/09/2017 đến hết ngày 15/09/2017). 

Bước 4: Chúc 

mừng bạn đã trở 

thành một phần 

của chúng tôi 

Nhận kết quả trúng tuyển CTV của dự án và thời gian gặp mặt qua tin 

nhắn tới số điện thoại di động cá nhân (từ ngày 16/09/2017 – 

18/09/2017). 

 

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CỦA DỰ ÁN 

Mọi thắc mắc, các bạn liên hệ với Thầy Nguyễn Văn Tường 

Số di động: 0974671049 (liên lạc giờ hành chính) 

Email: tuongnguyen@hcmussh.edu.vn  

https://goo.gl/forms/bwhs3GGbE300CbW02
mailto:tuongnguyen@hcmussh.edu.vn

