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THAM GIA RESPECTVN 
 

Để khám phá bản thân và đón 
đầu thử thách mới trong thế giới 

việc làm đầy biến động 

YÊU CẦU KESAA CƠ BẢN 
 

ü Thái độ làm việc nghiêm túc 
ü Trách nhiệm cao  

ü Năng lực điều hành dự án tốt 
ü Kinh nghiệm là thế mạnh 

ü Kỹ năng giao tiếp toàn diện 
ü Kỹ năng nghe/viết tốt 
ü Kỹ năng IT cơ bản 

ü Tư duy logic & phân tích tốt 
ü Yêu thích vấn đề phát triển 

con người 
ü Khả năng tự học và cầu thị 
ü Khả năng làm việc độc lập 

cao và chịu sức ép 
  

 

 
ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 

TOÀN THỜI GIAN 
15/03/2018 – 15/03/2019 

HÀ NỘI, VIỆT NAM 
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC   

1. Tham gia xây dựng chiến lược phát triển dự án WEE (20%) 
• Nghiên cứu & đề xuất mô hình kinh doanh  
• Xây dựng quy trình thực hiện dự án khi mô hình đã được 

duyệt;  
• Xây dựng chiến lược kinh doanh, tài chính, phát triển thị 

trường, nhân sự, v.v. cho dự án 
• Xây dựng kế hoạch phát triển quy mô công nghệ 

2. Thực hiện dự án WEE theo mô hình đã thống nhất (60%)  
• Điều phối các nguồn lực và quan hệ đối tác 
• Giám sát chất lượng thực hiện dự án 
• Đề xuất các giải pháp khi có vấn đề  

3. Tham gia vào ban điều hành của RespectVN (20%)  
• Tham gia vào việc ra các quyết định quan trọng  
• Được trao quyền giải ngân theo định mức tin cậy  

 

Điều hành Dự án báo cáo trực tiếp lên Giám đốc RespectVN. Dự án 
sử dụng hệ thống và công nghệ hiện đại để hỗ trợ việc điều hành  

SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN WEE – WE@WORK 

WEE – WE@WORK: Giải pháp bán công nghệ hỗ trợ người đi làm và 
quản lý của họ thúc đẩy sáng kiến & quản lý xung đột để cùng tạo giá 
trị cốt lõi tại nơi làm việc (www.respectvn.com/wee) 
(www.respectvn.com/weatwork)  
 
RespectVN – Công ty tư vấn/doanh nghiệp xã hội thúc đẩy các giải pháp 
bền vững tại nơi làm việc (www.respectvn.com) 
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