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 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ   

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt 

Nam) thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc theo chế độ hợp đồng như sau:  

I. Vị trí tuyển dụng:  

- 01 nhân sự làm việc tại Ban Tổ chức và Chính sách hội. 

- 01 nhân sự làm việc tại Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức. 

- 01 nhân sự làm việc tại Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 

- 01 nhân sự làm việc tại Văn phòng.  

II. Hình thức tuyển dụng 

 1. Thực hiện theo 02 vòng:  

- Vòng 1: Sơ tuyển theo hồ sơ; 

- Vòng 2: Phỏng vấn, xét tuyển. 

2. Chỉ người vượt qua vòng 1 mới vào phỏng vấn vòng 2; 

3. Không trả lại hồ sơ cho ứng viên không trúng tuyển.  

4. Người trúng tuyển được ký hợp đồng lao động (có thời hạn, không thời 

hạn) theo quy định của pháp luật về lao động; lương và các chế độ khác được 

hưởng theo quy định của pháp luật về lao động và của Liên hiệp Hội Việt Nam. 

III. Điều kiện, tiêu chuẩn chung 

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: 

- Tốt nghiệp đại học và tương đương trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị 

trí tuyển dụng; tuổi đời dưới 45; 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; 

- Biết ít nhất 01 ngoại ngữ; tin học văn phòng theo quy định; 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Đủ sức khoẻ để làm việc; 
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- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: 

- Không cư trú tại Việt Nam; 

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành 

xong bản án, quyết định của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 

3. Đối tượng ưu tiên (chỉ ưu tiên ở vòng 1): 

- Các đối tượng được ưu tiên theo quy định của pháp luật; 

- Đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; 

- Người có học hàm, học vị, trình độ ngoại ngữ, tốt nghiệp loại khá, giỏi 

trở lên; có kinh nghiệm công tác, có trình độ ngoại ngữ theo quy định; đã kinh 

qua các lớp quản lý hành chính Nhà nước; lý luận chính trị. 

- Khả năng nhanh nhẹn, hoạt bát; thích ứng công việc; sẵn sàng nhận 

nhiệm vụ khi được phân công. 

IV. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với từng vị trí tuyển dụng 

1. Làm việc tại Ban Tổ chức và Chính sách hội 

- Trình độ: Tốt nghiệp các chuyên ngành: Luật; kinh tế; quản lý; hành chính; 

lao động tiền lương; lý luận Đảng; các ngành khoa học xã hội và nhân văn. 

- Vị trí công việc: Theo dõi, hỗ trợ hoạt động Hội; tham mưu công tác tổ chức, 

chính sách, lao động tiền lương; giúp việc Hội đồng thi đua, khen thưởng; thực hiện 

công tác đảng vụ. 

2. Làm việc tại Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức 

-  Trình độ: Tốt nghiệp đại học các ngành báo chí hoặc lĩnh vực khoa học 

xã hội. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan báo chí. 

-  Vị trí công việc: Tham gia quản lý website; biên tập, thu thập tin/bài; 

tham gia quản lý các nhiệm vụ phổ biến kiến thức. 

3. Làm việc tại Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

- Trình độ: Tốt nghiệp các ngành khoa học, công nghệ, môi trường. 

- Vị trí công việc: tham gia quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ; 

hỗ trợ, quản lý chuyên môn các nhiệm vụ, đề tài, dự án về khoa học, công nghệ 

và môi trường. 
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4. Làm việc tại Văn phòng 

- Trình độ: Tốt nghiệp các ngành về quản lý hành chính, văn thư lưu trữ, 

kế toán, nội vụ, khoa học xã hội và nhân văn. 

- Vị trí công việc: Văn thư lưu trữ; kế toán (ưu tiên vị trí văn thư). 

V. Hồ sơ gồm: 

1. Đơn xin việc. 

2. Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có chứng thực). 

3. Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền (thời hạn dưới 6 tháng). 

4. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có chứng nhận của cấp có thẩm quyền.  

5. Bản sao Thẻ căn cước công dân. 

* Thời gian nộp hồ sơ:  

- Người dự tuyển nộp hồ sơ hạn cuối cùng đến 17 giờ ngày 30/3/2023. 

- Địa điểm: Ban Tổ chức và Chính sách hội, Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Việt Nam, tầng 5, Lô D20, ngõ 19 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, 

hoặc gửi qua bưu điện.  

- Điện thoại liên hệ khi cần thiết: 0969157933 (bà Trần Thị Hồng Ánh). 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


