THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN
Hội Y tế Công cộng Việt Nam (YTCCVN) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp,
tập hợp các thành viên hoạt động trong lĩnh vực Y tế Công cộng (YTCC) tự nguyện
tham gia Hội nhằm hợp tác phát triển chuyên ngành YTCC tại Việt Nam. Hội YTCCVN
là thành viên chính thức của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là thành
viên chính thức của Liên hiệp các Hội YTCC thế giới (WFPHAs). Hội có mạng lưới ở
11 tỉnh thành 3 miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của Hội bao gồm:
1) Vận động chính sách dựa trên bằng chứng khoa học; 2) Xây dựng mô hình thực hành
y tế công cộng; 3) Tạp chí y tế công cộng; và 4) Trung tâm đào tạo và nghiên cứu.
Chính vì ưu tiên của Hội YTCCVN là xây dựng các mô hình can thiệp hiệu quả
nhằm vào các vấn đề YTCC nổi trội, nên cấu phần nghiên cứu (NC) đã trở nên một ưu
tiên hàng đầu. Tuyển chọn cán bộ NC, do vậy cũng sẽ là một hoạt động được tiến hành
có tính liên tục để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cấu phần NC của Hội.
1. Thông tin chung
- Vị trí: Cán bộ nghiên cứu
- Địa điểm: Hà Nội, làm việc với đối tác tại các địa phương (tùy vị trí)
- Thời gian làm việc: Linh động, Toàn thời gian
- Ngày bắt đầu: Tháng 5 năm 2017.

2. Tiêu chuẩn yêu cầu
- Có bằng tiến sỹ, thạc sĩ về các chuyên ngành y tế công cộng, hoặc liên quan như
y khoa hoặc khoa học xã hội. (Ưu tiên các ứng viên có bằng hoặc chứng chỉ về
nghiên cứu);
- Có kinh nghiệm phát triển đề cương, thiết kế nghiên các NC cụ thể, triển khai
NC và viết các bài báo nghiên cứu để đăng tải trên các tạp trí chuyên ngành trong
và ngoài nước. (Ưu tiên ứng viên đã từng có nhiều bài báo chất lượng);
- Sẵn sàng học hỏi và phát triển các lĩnh vực y tế công cộng mới theo yêu cầu,
định hướng phát triển của tổ chức;
- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam;
- Có kỹ năng diễn đạt, trình bày và viết báo cáo nghiên cứu;
- Có khả năng làm việc và ra quyết định độc lập;
- Có khả năng làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm tốt;

-

-

Kỹ năng nói và viết tốt bằng cả tiếng Anh và Việt để làm việc với các đối tác ở
Việt Nam và quốc tế cũng như chuẩn bị các tài liệu và báo cáo bằng cả hai thứ
tiếng;
Sẵn sàng đi công tác trong nước và quốc tế.

3. Mô tả công việc:

-

Tham gia xây dựng chiến lược nghiên cứu và trực tiếp điều hành nghiên cứu;
Thiêt kế các nghiên cứu và trình bày trước hội đồng khoa học;
Phát triển các kế hoạch nghiên cứu cụ thể;
Đề xuất và thiết kế các chương trình can thiệp dựa trên kết quả nghiên cứu;
Chủ trì thực hiện việc đăng tải và chỉa sẻ kết quả nghiên cứu;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

4. Lương và phúc lợi:
Người được tuyển chọn sẽ được hưởng các chế độ lương và phúc lợi theo quy chế của
Hội YTCCVN.
-

Mức lương thỏa thuận theo năng lực;
Thử việc 02 tháng với mức lương 85% lương khởi điểm;
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của
Luật Lao động;
Thời gian làm việc: Linh động tùy theo công việc

5. Hồ sơ yêu cầu:
-

Sơ yếu lí lịch (CV bằng tiếng Anh);
Thư xin việc bằng tiếng Anh;
Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ.

6. Địa chỉ liên lạc:
Gửi hồ sơ về cho Lâm Thị Quý theo địa chỉ email ltq@vpha.org.vn chậm nhất ngày
27 tháng 4 năm 2018.

