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Giới thiệu về tổ chức của chúng tôi 
 

Trung tâm Nông lâm Quốc tế (còn gọi là Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế hoặc ICRAF) là một tổ chức nghiên 
cứu độc lập cung cấp kiến thức khoa học về vai trò phức hợp trong đó cây trồng và cây rừng đóng vai trò quan trọng 
trong cảnh quan nông nghiệp và sinh kế nông thôn. Như một phần trong công việc của Trung tâm nhằm mang lại các 
giải pháp dựa trên cây để giải quyết vấn đề nghèo đói và môi trường, các nhà nghiên cứu - phối hợp chặt chẽ với các đối 
tác - đang phát triển các công nghệ, công cụ mới và các khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường an ninh lương thực và 
sức khỏe hệ sinh thái. Trụ sở chính của Trung tâm được đặt tại Nairobi, Kenya, và nghiên cứu được thực hiện tại 34 quốc 
gia ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh. Chúng tôi được hỗ trợ bởi Nhóm Tư vấn về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế 
(CGIAR) và nhận tài trợ từ hơn 50 nhà tài trợ khác nhau. 
 

Để tìm hiểu thêm về tổ chức của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.worldagroforestry.org 
 

Dự án hoặc Chương trình và thời gian tương tự: 
 

Dự án V-SCOPE, được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) và được thực hiện bởi một tập 
hợp của các tổ chức nghiên cứu quốc tế và trong nước giai đoạn 2021-2024. V-SCOPE sẽ nỗ lực hỗ trợ các công ty này 
trong việc thiết kế, tối ưu hóa và thực hiện các biện pháp cải tiến tại địa phương - chẳng hạn như cải thiện việc cung cấp 
các loại phân bón được khuyến nghị hoặc nâng cao năng lực quản lý các tiêu chuẩn bền vững (liên minh Rainforest, 4C 
...) - với tiềm năng mạnh mẽ để mang lại lợi ích cho các nông hộ quy mô nhỏ. Mục đích của chúng tôi là xác định tổng 
thể và giải quyết những lỗ hổng trong các chương trình bền vững của các công ty hiện tại và các hoạt động kinh doanh 
tại các khu vực mục tiêu cho các nhóm nông dân được thí điểm sử dụng các phương pháp có sự tham gia để làm việc 
cùng với các bên liên quan khác nhau tham gia vào các chương trình và hoạt động thương mại này. Đặc biệt, các phương 
pháp có sự tham gia sẽ giúp điều hòa tầm nhìn của các bên liên quan trong chuỗi giá trị và làm cho họ hội tụ theo hướng 
chuỗi giá trị bền vững và bao quát hơn. 
 

Vị trí 
 

Văn phòng ICRAF tại Việt Nam đang tìm kiếm Kỹ thuật viên hiện trường chuỗi giá trị và Thị trường năng động có trụ sở 
tại Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk để làm việc cho dự án V-SCOPE với việc thường xuyên đi công tác đến các địa điểm dự 
án ở Tây Nguyên. Vị trí này được tạo ra để hỗ trợ phát triển và thực hiện các biện pháp cải tiến chuỗi giá trị cho các hộ 
nông dân sản xuất nhỏ và báo cáo các kết quả cũng như các tác động có thể có của chúng. Ông / Bà sẽ làm việc với nhiều 
bên liên quan trong chuỗi giá trị bao gồm các công ty tư nhân cung cấp cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên Việt Nam, người 
thu gom địa phương, nông dân và hợp tác xã và các nhà cung cấp đầu vào. Vị trí này sẽ được tổ chức tại Văn phòng Viện 
Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ứng viên được chọn sẽ báo cáo 
cho cả điều phối viên dự án ICRAF V-SCOPE và lãnh đạo hợp phần 3 (WP3), liên minh CIAT- Đa dạng sinh học, Anh ấy / 
Cô ấy cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với người đồng lãnh đạo WP3 từ IPSARD. 
 

Trách nhiệm chính 
 

1. Dự án nghiên cứu V-SCOPE tại Tây Nguyên (90%) 
 

▪ Thực hiện các hoạt động nghiên cứu thực địa, bao gồm cả việc triển khai nghiên cứu và tổng hợp thành 
báo cáo định kỳ. Các phương pháp điều tra thực địa sẽ bao gồm, trong số các phương pháp khác, thu thập 
dữ liệu định lượng và phỏng vấn định tính, thảo luận nhóm tập trung và hội thảo có sự tham gia (để đồng 
thiết kế, giám sát và đánh giá các nguyên mẫu chuỗi giá trị). 

 

▪ Hỗ trợ xác định các đối tượng chính trong chuỗi giá trị địa phương mà dự án có thể dựa vào 
để thực hiện nguyên mẫu chuỗi giá trị. Cung cấp đào tạo và nâng cao năng lực cho các đối 
tượng chính này. 

 

▪ Thiết kế, lập kế hoạch, tạo điều kiện và lập tài liệu (với sự hỗ trợ của các thành viên khác trong nhóm) hội 
thảo có sự tham gia của các bên liên quan trong chuỗi giá trị. Cung cấp các báo cáo rộng rãi mô tả quá 
trình và kết quả đầu ra của các hội thảo. 

 

http://www.worldagroforestry.org/


▪ Phối hợp với nhiều bên liên quan, bao gồm các bên tham gia chuỗi giá trị cà phê và hạt tiêu, các nhà 
cung cấp dịch vụ và đầu vào địa phương cũng như các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, để thực 
hiện các can thiệp nguyên mẫu. 

 

▪ Đảm bảo thu thập dữ liệu để giám sát các nguyên mẫu, cũng như đóng góp vào phân tích dữ liệu, báo 
cáo tổng hợp và các khuyến nghị có thể hành động. 

 

▪ Đóng góp vào sự gắn kết và phát triển các thông lệ tốt và sự tin tưởng giữa các bên tham gia chuỗi giá 
trị, chủ động xác định các cách thức để tăng cường sự tham gia của các bên liên quan tại địa phương 
và các cơ hội để làm cho quá trình phát triển chuỗi giá trị hiệu quả hơn và bao trùm hơn. 

 

▪ Tham gia cuộc họp phối hợp với các thành viên khác trong nhóm, tham gia vào lịch trình của dự án và 
đảm bảo hậu cần cho các hoạt động của WP3, để đảm bảo các hoạt động của dự án được thực hiện kịp 
thời. 

2. Khác (10%) 
▪ Đại diện cho ICRAF và các dự án liên quan tại các sự kiện quốc gia và khu vực khi cần thiết 

 

▪ Đóng góp vào các ấn phẩm học thuật dựa trên kết quả nghiên cứu / học tập có liên quan. 
 

▪ Đóng góp vào việc phát triển các ghi chú khái niệm liên quan và đề xuất dự án liên quan đến chuỗi 
giá trị và thị trường nông sản. 

▪ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được coi là cần thiết 
 
Yêu cầu về Trình độ và kỹ năng  

 

Học vấn và chuyên môn tối thiểu: 
 

▪ Bằng Thạc sĩ hoặc Cử nhân trong lĩnh vực liên quan, bao gồm khoa học xã hội, phát triển quốc tế, tiếp 
thị và phát triển kinh doanh, hoặc khoa học môi trường. Các ứng cử viên có bằng đại học và kinh 
nghiệm chuyên môn đáng kể cũng sẽ được xem xét. 

 

▪ Có các công trình xuất bản sẽ là một điểm cộng lớn. 
 

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu: 
 

▪ Có ít nhất năm năm kinh nghiệm liên quan, tốt nhất là liên quan đến chuỗi giá trị, thị trường, kinh doanh 
nông nghiệp, phân tích kinh tế và chứng nhận các sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam 

 

▪ Có kinh nghiệm thực hiện nhiều bài tập nghiên cứu-hành động định tính. Chuyên môn trong phân tích 
mô hình kinh doanh hoặc các phương pháp thiết kế lấy con người làm trung tâm là rất mong muốn. 

▪ Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức chính phủ và khu vực tư nhân. 
 

▪ Có kinh nghiệm về các phương pháp có sự tham gia áp dụng cho phát triển chuỗi giá trị, làm việc với các 
cộng đồng nông dân và khu vực tư nhân. Kinh nghiệm với cách tiếp cận thiết kế lấy con người làm trung 
tâm (HCD) hoặc thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (UCD) đối với thiết kế dịch vụ hoặc giải pháp sẽ là 
một lợi thế lớn. 

 

Kỹ năng và Năng lực 
 

▪ Có khả năng truyền đạt những ý tưởng phức tạp một cách hiệu quả, bằng lời nói và bằng văn 
bản, bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Kiến thức về ngôn ngữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên sẽ rất 
được trân trọng. 

 

▪ Thúc đẩy mạnh mẽ để tìm hiểu các chủ đề và kỹ năng mới và xem nghiên cứu và ý tưởng có tác động 
tích cực trong thực tế. Ý thức mạnh mẽ của niềm tự hào nghề nghiệp và sự tò mò. 

 

▪ Độc lập, nghiêm túc, có kỹ năng xã hội xuất sắc, đam mê và được thúc đẩy bởi tiềm năng tác 
động xã hội và môi trường trong công việc của họ. 

▪ Thoải mái với việc phát biểu trước công chúng và tạo điều kiện cho hội thảo. 
 

▪ Khả năng làm việc hợp tác trong môi trường nhóm. 
 

▪ Sẵn sàng dành thời gian đi công tác (khắp các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai), thỉnh thoảng đi công 
tác Hà Nội và TP.HCM 

 

▪ Thích làm việc trong môi trường quốc tế, đa văn hóa và tạo ra các ấn phẩm bằng tiếng Anh. 
 

▪ Có trình độ tiếng Anh và tin học tốt 
 

▪ Kiến thức tốt về đàm phán 



 

▪ Có khả năng đảm nhiệm nhiều công việc và có khả năng chịu áp lực công việc 
 

▪ Cởi mở để nhận phản hồi từ người khác 
 

Điều khoản ưu đãi 
 

• Hợp đồng ban đầu hai năm với mức lương cạnh tranh, được gia hạn cho đến khi kết thúc dự án. 
 

• Hợp đồng có thời hạn 3 (ba) tháng thử việc, đánh giá hiệu quả hoạt động và nguồn lực sẵn có 

 

Cách nộp đơn 
Đơn xin việc phải bao gồm: 

 

• Thư xin việc thể hiện sự phù hợp của bạn với vị trí so với các yêu cầu đã liệt kê 

• Một sơ yếu lý lịch chi tiết. 
• Tên và địa chỉ của ba người giới thiệu, bao gồm cả số điện thoại và địa chỉ email. 

 
Mọi thư từ xin gửi đến Văn phòng Trung tâm Nông lâm Quốc tế (ICRAF) Hà Nội, tại tầng 13, tòa nhà HCMCC, 249A 
Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam HOẶC qua email: ICRAF-VIETNAM@CGIAR.ORG. Người nộp đơn nên cho biết 
“Đơn đăng ký - Kỹ thuật viên lĩnh vực Chuỗi thị trường và Giá trị ” trên các thư ứng tuyển và email của họ. 

 
Đơn đăng ký sẽ được xem xét cho đến ngày 23 tháng 5 năm 2021. Xin lưu ý rằng chỉ những ứng viên 
trong danh sách rút gọn mới được liên hệ. 

 
ICRAF tin rằng sự đa dạng của nhân viên thúc đẩy sự xuất sắc, và khuyến khích mạnh mẽ các ứng viên tại địa phương 
nộp đơn. Chúng tôi mời bạn tìm hiểu thêm về ICRAF tại trang web của chúng tôi: 

 

www.worldagroforestry.org/regions/soutosystem_asia/vietnam 
 

 

 
1 HCD là một cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết vấn đề. Đó là một quá trình bắt đầu với những người mà 
chúng tôi đang thiết kế và kết thúc bằng các giải pháp mới được xây dựng có mục đích phù hợp với nhu cầu của họ. 
 

2 UCD là một quá trình thiết kế lặp đi lặp lại trong đó các nhà thiết kế tập trung vào người dùng và nhu cầu của 
họ trong từng giai đoạn của quá trình thiết kế. Trong UCD, các nhóm thiết kế liên quan đến người dùng trong suốt 
quá trình thiết kế thông qua nhiều kỹ thuật thiết kế và nghiên cứu có sự tham gia, nhằm tạo ra các sản phẩm có khả 
năng sử dụng cao và dễ tiếp cận cho họ. 
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