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Thông báo tuyển dụng
Đội tuyển ENACTUS ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Nhiệm kì 2014 – 2015
I. Vị trí cần tuyển: Chủ tịch (President)
II. Mô tả công việc chung:
-

Quản lý, điều phối, hỗ trợ các Dự án/ Bộ phận hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra.
Chịu trách nhiệm tổ chức, phát triển, duy trì và định hướng xây dựng bền vững đội tuyển.
Quản lý nhân sự ban điều hành cũng như số lượng thành viên đội tuyển.
Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của đội tuyển và các công việc liên quan.
III. Yêu cầu:

- Là sinh viên trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân.
- Hòa đồng, tự tin, nhanh nhẹn.
- Nhiệt tình, có trách nhiệm, có khả năng quản lí, kĩ năng lãnh đạo tốt.
- Hiểu biết về hoạt động các dự án, bộ phận và tình hình phát triển của Đội tuyển.
- Ưu tiên những bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhóm/ tổ đội.
- Sẵn sàng cống hiến hết mình vì sự phát triển của Đội tuyển ENACTUS ĐH Kinh Tế Quốc
Dân.
IV. Hình thức tuyển dụng:
VÒNG 1: PHÂN TÍCH (04/08/2014 – 24/08/2014)
Các ứng viên nộp 01 file nén Hồ sơ ứng viên tới bom-recruitment@enactus-neu.org
trước 24:00 ngày 24/08/2014
Tiêu đề của email theo mẫu: [President] [TÊN ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN]
Hồ sơ ứng viên bao gồm:
- 01 CV được viết bằng tiếng Anh có một file ảnh 4x6 chụp trong vòng 03 tháng trở lại đây.
- 01 Cương lĩnh tranh cử theo mẫu các bạn có thể download tại: http://goo.gl/ghTYVy
- Các phụ lục/ tài liệu bổ trợ cho nội dung Cương lĩnh tranh cử.
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VÒNG 2: TIẾP CẬN (27/08/2014 – 07/09/2014)
Các ứng viên được lựa chọn sau vòng PHÂN TÍCH sẽ trình bày Cương lĩnh tranh cử của
mình trước Ban cố vấn, Ban điều hành và các thành viên của đội tuyển ENACTUS ĐH KTQD.
Sau đó các thành viên tham dự sẽ tiến hành bỏ phiếu ủng hộ để đưa ứng viên mình tin
tưởng đến với vòng 3.
Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo kèm trong email thông báo kết quả vòng 1 tới
từng ứng viên và tới toàn Đội tuyển.
VÒNG 3: CHINH PHỤC (10/09/2014 – 21/9/2014)
Các ứng viên được lựa chọn qua vòng 02 sẽ tham gia phòng vấn trực tiếp với Ban Cố
Vấn và đại diện Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2014 để khẳng định nhiệt huyết cũng như tài năng
của bản thân mình.
Thời gian, địa điểm sẽ được thông báo kèm trong email thông báo kết quả vòng 2 đến
từng ứng viên.

Mọi thắc mắc xin gửi mail về hòm thư tuanna@enactus-neu.org hoặc liên hệ hotline:
0913800545 (Mr. Tuấn)
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