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WildAct Vietnam 

 WildAct Việt Nam là một tổ tình nguyện trẻ làm việc trong lĩnh vực bảo tồn, mới được thành 

lập vào cuối năm 2013. Nhiệm vụ chính của WildAct là nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam 

trong vấn đề bảo tồn, bằng phương thức phổ biến thông tin khoa học cho cộng đồng, và thông qua 

các chương trình giáo dục bảo tồn cho trẻ em Việt Nam.  

Cơ hội 

 Đây là khoảng thời gian bận rộn, thú vị và vô cùng quan trọng cho sự phát triển của WildAct. 

Hiện tại, WildAct tập trung vào các dự án làm giảm thiểu nhu cầu sử dụng sừng tê giác và ngà voi. Số 

lượng tê giác bị săn trộm tăng đột biến vào năm 2007. Kể từ năm 2007 đến nay, các nhà khoa học đã 

thống kê số lượng tê giác bị săn trộm để cung cấp cho nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở châu Á, đặc 

biệt là Việt Nam tăng 5000%. Từ đầu năm 2015 đến nay, đã có hơn 500 tê giác bị giết hại. Các nhà 

bảo tồn dự tính rằng, với tình trạng săn bắn như hiện nay, tê giác sẽ hoàn toàn tuyệt chủng vào năm 

2022. Ở Việt Nam, sừng tê giác được tin dùng như một phương thuốc để chữa bách bệnh, từ những 

bệnh vặt như ốm sốt, đến ung thư. Ngoài ra, nhiều còn sử dụng sừng tê giác như một cách để khẳng 

định đẳng cấp, chứng tỏ sự giàu sang.  

 Hiểu được vấn đề này, WildAct phối hợp cùng tổ chức bảo tồn tê giác tại Anh RhinoRemedy, 

dưới sự hỗ trợ về kinh phí của Lush Grant để thực hiện dự án "Dispelling the myth: Protecting 

rhinos and people" - "Xua tan lời đồn thổi: bảo vệ tê giác và con người", dự kiến sẽ đi vào hoạt 

động trong vòng 6 tháng, từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 3 năm 2015. Dự án sẽ làm việc trực tiếp 

với các bác sỹ, y tá, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện lớn, nhỏ ở Hà Nội. 

Điều kiện 

Ngày bắt đầu:   Càng sớm càng tốt 

Ước tính thời gian:  8 tháng - có khả năng gia hạn thêm 

Hỗ trợ:    100.000 VND/ngày đi lại 

Địa điểm:   Hà Nội  

Lợi ích:    Lịch làm việc linh động, đa phần thời gian có thể làm việc tại nhà. Chỉ 

    những lúc có hoạt động sự kiện mới bị cố định về thời gian và địa 

    điểm.  



    Tăng cường kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm. Tăng thêm hiểu 

    biết về ngành bảo tồn và chương trình giáo dục bảo tồn. Ngoài ra 

    có khả năng viết hoặc hội họa, sẽ được khuyến khích và tạo điều 

    kiện để tham gia thiết kế hoặc xây dựng tạp chí Tôi Yêu Động Vật số 

    thứ 4.  

Miêu tả công việc:  

Tên dự án:        "Dispelling the myth: Protecting rhinos and people"  

Vị trí:     Đội trưởng đội tình nguyện viên.  

Báo cáo công việc:   Làm việc trực tiếp và báo cáo công việc với Đội Trưởng Đội Dự Án.  

Mục tiêu tổng thể: 

1. Quản lý đội tình nguyện 

 Trực tiếp liên lạc với Đội Trưởng Đội Dự Án (ĐTDA) , các tình nguyện viên và bác sĩ của các 

bệnh viện để xếp lịch làm việc hợp lý cho các tình nguyện viên theo từng sự kiện; 

 Giữ và quản lý sổ Nhật Ký Tình Nguyện Viên, đảm bảo các tình nguyện viên ký vào sổ mỗi 

cuối ngày, ký và nhận tiền hỗ trợ đi lại sau các sự kiện; 

 Nhận nhiệm vụ từ ĐTDA và phân công công việc hợp lý cho các tình nguyện viên, đảm bảo 

các tình nguyện viên đều thực hiện và hoàn thành đúng công việc của mình; 

 Lên kế hoạch, chuẩn bị nội dung sự kiện và mua bán các vật dụng cần thiết hỗ trợ cho sự 

kiện. 

2. Ngoại giao với các bên liên quan: 

 Chủ động, trực tiếp liên lạc với các bác sĩ và các tổ chức bảo tồn cùng hợp tác trong dự án để 

lên kế hoạch, ngày và giờ thực  hiện sự kiện; 

 Ghi chép cẩn thận những khoản chi phí có liên quan đến dự án; 

 Ngoại giao, duy trì quan hệ của tổ chức với bệnh viện và các bác sĩ; 

 Lắng nghe yêu cầu của các bác sỹ, các bệnh viện khi thực hiện sự kiện. Triển khai phỏng vấn 

và làm khảo sát của các bác sỹ, y tá, người nhà bệnh nhân..v.v sau mỗi sự kiện; 

3. Nhiệm vụ chung 

 Nhận và trả lời email được gửi đến email của đội tình nguyện viên; 

 Viết bài blog ngắn về các hoạt động của đội tình nguyện để đăng trên website, facebook và 

twitter của tổ chức. 



Yêu cầu cần có: 

 

 Cần thiết Nổi bật 

Kỹ năng  Khả năng nói/viết và trao đổi bằng tiếng Anh 

tốt; 

 Khả năng viết và ngoại giao tốt; 

 Khả năng sử dụng máy tính, quản lý mạng xã 

hội (Facebook, website) tốt; 

 Khả năng làm việc trong môi trường căng 

thẳng, có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời 

hạn đề ra; 

 Khả năng nắm bắt, hiểu vấn đề và có thể đề ra 

phương thức giải quyết.  

 Điểm IELTS 6.5 - 7; 

 Đã từng làm việc tình 

nguyện hoặc quản lý hội, 

nhóm.  

Kiến thức 

và kinh 

nghiệm 

 Hiểu biết cơ bản về môi trường, mối tương 

quan giữa môi trường và con người; 

 Kinh nghiệm quản lý quỹ, tài chính; 

 Kinh nghiệm làm việc theo nhóm và dẫn dắt 

nhóm; 

 Ưu tiên những bạn học về 

sinh học hoặc môi trường; 

 Khả năng thiết kế poster,  

tờ rơi..v.v 

Tính cách  Nhanh nhẹn, hòa đồng, mạnh mẽ.  

 Có khả năng đối đầu với thử thách và những 

thay đổi với thái độ tích cực; 

 Sáng tạo, kiên quyết, quyết tâm thực hiện và 

hoàn thành nhiệm vụ; 

 Tinh thần trách nhiệm cao; 

 Khả năng giúp đỡ và hướng dẫn các thành 

viên trong nhóm nếu cần; 

 Khả năng tự quản công việc cao và tự biết 

cách sắp xếp những việc quan trọng và cần 

làm trước tiên để hoàn thành trong thời 

gian qui định.  

 

Khác Làm việc tại Hà Nội.  

 


