ေခၚယူလုိေသာရာထူး - Community Project Officer (For Myanmar Nationals Only)
ခန္႔ထားမည့္ကာလ - ၆လ (Funding ရရွိမႈအေပၚမူတည္ၿပီး အခ်ိန္ကာလ တုိးျမွင့္ခန္႔ထားရန္
အလားအလာရွိပါသည္။)
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ေနရာ - ရန္ကုန္ၿမိဳ႔
လစာ - ေကာင္းမြန္ေသာ လစာခံစားခြင့္အျပင္ မိမိကုိယ္ကုိ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္
အလမ္းမ်ားလည္းရရွိမည္။
အဖြ႔အ
ဲ စည္းအေၾကာင္း
Harmoneat သည္ မၾကာေသးမီကမွ ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့ေသာ Social Business တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္တြင္
အေျခစုိက္ၿပီး အစားအစာကိုဗဟုိျပဳကာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ စုစည္းတည္ေဆာက္ရန္ရည္ရြယ္လုပ္
ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုစီႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတုိ႔အၾကား ကြဲျပားမႈမ်ားျဖင့္ အလွမ္း
ကြာေနမည့္အစား တူညီမႈမ်ားကို ရွာေဖြရင္း နီးစပ္မႈရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
Harmoneat ကုိ တည္ေထာင္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္။ Harmoneat အေနျဖင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ ထိေတြ႔မႈ
ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအၾကား ေျပာဆုိေဆြးေႏြး
ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမုိတုိးျမင့္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း
CSO မ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ community café မ်ားအား စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္
ေပးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သည္းခံမႈတရားျပည့္၀ေသာ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္
လုပ္ေဆာင္သြားရန္ Harmoneat က ဦးတည္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခခံသေဘာတရားမ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းျပင္ပသင္တန္း
မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းအသီးသီး ပိုမုိတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးကို အား
ေပးျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္
သြယ္ ဖလွယ္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာေအာင္တြန္းအားေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္သြားရန္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိပါသည္။ Harmoneat ၏ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္နညး္မ်ားကို သင္ၾကားေရးပံုစံသဖြယ္ တည္
ေဆာက္ၿပီး ထုိသင္ၾကားမႈပံုစံကို ျပည္တြင္းမိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ေစရန္အခုိင္အမာ
တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ Harmoneat ၏ လုပ္ေဆာင္သင္ၾကားနည္းနာမ်ားကိုသက္ဆုိင္ရာ
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံကာ တည္ေဆာက္ၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳသြား
မည့္ Facilitator မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏုိင္မည္ဆုိပါက Harmoneat

အေနျဖင့္ အဆုိပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ မတည္ေငြႏွင့္ အေသးစား ရံပံုေငြမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္
ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
Community Project Officer အေနျဖင့္ Harmoneat ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ လူထု
အေျချပဳစီမံကိန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔တြင္ အဓိက
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ရမည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၏ ပထမေျခာက္လပတ္သည္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအတြက္
အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းေသာ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားေသာ ဆန္းသစ္သည့္ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားပါ၀င္သည့္
လူထုအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာပါ၀င္ခြင့္ရမည့္အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။ Operations Manager
၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ Community Project Advisor ႏွင့္တြဲဖက္ၿပီး Harmoneat ၏ mission
ျဖစ္ေသာ အစားအေသာက္ကိုအေျခခံကာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတည္ေဆာက္
သြားရန္ (to build communities, through food) ဆုိသည္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ျမင္
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
Community Project Officer တစ္ေယာက္အေနျဖင့္
-

Harmoneat ၏ လူထုအေျချပဳစီမံကိန္းမ်ားအား ေရးဆြဲျခင္း၊ အစျပဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔တြင္
ပါ၀င္ကူညီရမည္။

-

ေရွ႕အလားအလာရွိေသာ မိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကုိ စိစစ္ ရွာေဖြ
ရာတြင္ ပါ၀င္ရမည္။

-

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ခိုင္မာေသာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ပါ၀င္ရမည္။

-

သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရာတြင္ ပါ၀င္ကူညီလုပ္ေဆာင္ရမည္။

-

Harmoneat ၏ လူထုအေျချပဳစီမံကိန္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲျဖတ္ရာတြင္ ပါ၀င္
ကူညီရမည္။

-

သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွတ္တမ္းျပဳစုထိန္းသိမ္းျခင္း၊
အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

-

ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ communications ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္း
ဘာသာျပန္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။

-

လိုအပ္ပါက Harmoneat ဟင္းခ်က္သင္တန္း၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ ကူညီလုပ္ေဆာင္
ေပးရမည္။

ရွိရမည့္အရည္အခ်င္းမ်ား
တက္ၾကြၿပီး မိမိကုိယ္တုိင္အစျပဳလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ၊ တီထြင္ဖန္တီးတတ္ေသာ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ
စြမ္းရည္ရွိေသာ၊ လူထုအေျချပဳလုပ္ငန္းႏွင့္ social business ကုိ စိတ္၀င္စားမႈရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္
-

လူထုအေျချပဳလုပ္ငန္းႏွင့္ social business ကုိ စိတ္၀င္စားမႈရွိသူ

-

Harmoneat ၏ mission ႏွင့္ value မ်ားကို တန္ဖုိးထားနားလည္သူ

-

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကြဲျပားေသာ အစားအစာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကုိ တန္ဖိုးထားခံစားတတ္သူ

-

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူထုအေျချပဳဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူငယ္အေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
ေသာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေတြ႔အႀကံဳရိွိသူ

-

လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဘဲ႔တ
ြ စ္ခုခု ရရွိထားသူ ျဖစ္လွ်င္ ပိုမုိသင့္ေတာ္ပါသည္။

-

Interpersonal skill ႏွင့္ English - ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ ေကာင္းမြန္ကၽြမ္းက်င္သူ

-

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္တတ္သူ

-

အေရးႀကီးသည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား ဦးစားေပးအဆင့္ခြဲလုပ္ေဆာင္တတ္သူ

-

Capacity building ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတုိ႔တြင္ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူျဖစ္က ပုိမုိသင့္ေတာ္
ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကြဲျပားေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအလႊာစံုမွ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူမ်ားလည္း
ေလွ်ာက္ထားရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
ေလွ်ာက္ထားရန္
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အထက္ပါရာထူးအတြက္ ခန္႔ထားရန္သင့္ေလ်ာ္သူျဖစ္ေၾကာင္း
မိမိကုိယ္တုိင္ ေရးသားထားသည့္ Cover Letter ႏွင့္ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္တုိ႔အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
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