ដំណឹងជ្រើសជ ើសបុគ្គលក
ិ
ត្ួនាទ៊ី៖ អនកសរមបសរមួ
អង្គការ អាយស៊ីស៊ី ជាអង្គការរអភិវឌ្ឍន៍រគ៊ីសទបរិស័បផ្

ការងារអប់រំម្រៅរបព័នធ

ោន កខណៈថ្ចនរបឌិត្ ម្បដជាញ្ចិត្តបម្រមើអនកផ្

រត្ូវ

បានម្គយកចិត្តត្ិចត្ួច កនុង្រពុះរាជាណ្ចរកកមពុជា
អង្គការអាយសស
៊ី ៊ី គម្រោង្អប់រំ និង្អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ផ្អែកម្ អ
ើ ត្ដសញ្ញ្ណ (អាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី) ម្្វើការផ្ទ្ ់ និង្មិន
ផ្ទ្ ់ជាមួយសហគមន៍ជនជាត្ិម្ ើមភាគត្ិច កនុង្ម្ោ បំណង្ចង្់ម្
ផ្

អាចជួយខ្ៃួនឯង្

ម្កាសិកាសង្គមកមពុជាផ្

ឲ្យសរមបខ្ៃួនម្ៅនឹង្បរិបទផ្
ោនគណត្ថ្មៃ

និង្សកមម។

កំពង្ផ្ល្ស់បតូរ
អង្គការ

r

ើញ សហគមន៍ោនម្សចកត៊ីថ្លៃលនូរ និង្អនត្់គំនិត្
ទទួ បានសិទធិម្ពញម្ ញ

និង្ចូ រួមជា

រត្ូវការម្រជើសម្រើសបគគ ិកម្្វើការម្ពញម្ោ្ង្ចំនួន

០១នាក់ ជាស្តសត៊ី ម្ ើម្ប៊ីបំម្ពញត្ួនាទ៊ី “អនកសរមបសរមួ ការងារអប់រម្ំ រៅរបព័នធ”
ទ៊ីកផ្នៃង្ម្្វើការ៖ ម្ខ្ត្ដរត្នគិរើ
ម្ោ បំណង្ថ្នត្ួនាទ៊ី


អនកសរមបសរមួ ការងារអប់រំម្រៅរបព័នធ ទទួ ខ្សរត្ូវម្រៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដ្ រគូអកខរកមម និង្ចូ រួមជរមញ
ការងារអប់រំម្រៅរបព័នធកនុង្ភូមិម្ោ ម្ៅរបស់គម្រោង្អាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី ឲ្យោន ំម្ណើរការម្រៀនសូរត្

ែទំង្បរិោណ

និង្គណភាព ម្ ើម្ប៊ីម្ើៃើយត្បនឹង្ម្ោ បំណង្ថ្នផ្អនកអប់រំអ្ភរភាប្ប់វប្ប្ម្របថ្ពណ៊ី ។


អនកសរមបសរមួ ការងារអប់រំម្រៅរបព័នធភាសារគឹង្
ពាក់ព័នធ

សហការជិត្សនិទធជាមួយរកមពិម្រោុះម្ោប ់

និង្រកម

កនុង្ការោំរទសកមមភាពអប់រំម្ៅតាមសហគមន៍ម្ោ ម្ៅថ្នគម្រោង្អាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ីម្ោយរាប់បញ្ចូ ទំង្

ការរបជំើៃុុះបញ្្្ំង្

ការម្ោុះរសាយបញ្ហ្រាំង្សទុះ

់ការអប់រំ និង្ រកវិ្៊ីសាស្តសតលម៊ីៗបផ្នែមម្ទៀត្ ម្ ើម្ប៊ីរបាក ថា

ការងារអប់រំអ្ភរភាប្ប់វប្ប្ម្របថ្ពណ៊ី រត្ូវបានទទួ យកម្ោយម្ពញចិត្តខល្ំង្ព៊ីសហគមន៍ ។


អនកសរមបសរមួ ការងារអប់រំម្រៅរបព័នធភាសារគឹង្ ក៏រត្ូវសហការជាមួយអនក ពាក់ព័នធម្អ្េង្ៗម្ទៀត្ ទំង្កនុង្ និង្
ម្រៅ ម្ ើម្ប៊ីោំរទសហគមន៍អនវត្ដផ្អនការរបស់ពួកម្គទទួ បានម្ជាគជ័យ ។

កាត្ពវកច
ិ ច និង្ការទទួ ខ្សរត្ូវចំបង្


ទទួ ខ្សរត្ូវ ឹកនាំម្រៀបចំសរមបសរមួ ការបណ្ដុះបណ្ដ្ រគូសហគមន៍ និង្ថ្ គូពាក់ព័នធអំព៊ីការអប់រំព៊ីរភាសា
សរោប់សហគមន៍ជនជាត្ិម្ ើមភាគត្ិច ជាពិម្សសភាសារគឹង្ ។
ឹកនាំការម្រៀបចំផ្អនការ



និង្ចុះតាមោនរត្ួត្ពិនិត្្យសកមមភាពថាន្ក់ម្រៀនម្ៅតាមភូមិ

និង្ជំរញម្ ើកទឹកចិត្ដ

សហគមន៍ឲ្យចូ រួមសកមមភាពម្រៀនសូរត្ម្ោយផ្ទ្ ់ ។
ឹកនាំសរមបសរមួ ការម្រៀបចំវិញ្ញ្សារ និង្ចុះរបឡង្សិស្េម្រៀនចប់ម្សៀវម្ៅន៊ីមួយៗម្ៅកនុង្ថាន្ក់ម្រៀនសហគមន៍



ផ្


ោំរទម្ោយគម្រោង្អាយប៊ីស៊ីឌ៊ីអ៊ី។

ចូ រួមម្្វើការផ្អនការជាមួយអនក ឹកនាំគម្រោង្ និង្ថ្ គូសហការម្អ្េង្ៗ តាមការចាត្់ផ្ចង្របស់របធានគម្រោង្
និង្អនកសរមបសរមួ ផ្អនកអប់រំ អ្ភរភាប្ប់វប្ប្ម្របថ្ពណ៊ី ។



សហការជាមួយបគគ ិកកនុង្រកម អនកពាក់ព័នធ ម្ ើម្ប៊ីផ្ចកចាយព័ត្្ោន និង្បទពិម្សា្ន៍ អំព៊ីការងារអប់រំ និង្ការ
សិក្ភម្រៀនសូរត្របស់សហគមន៍ រពមទំង្រិុះរកយទធសាស្តសដម្អ្េង្ៗរួមោន្ សរោប់ពម្នៃឿន និង្ បម្ង្កើនគណភាពថ្ន
ការអប់រំម្ៅមូ ោឋ្ន ។



ទទួ ខ្សរត្ូវ និង្ចាត្់ផ្ចង្ម្របើរបាស់កញ្ចប់លវិការបស់ផ្អនកអប់រំអ្ភរភាប្ប់វប្ប្ម្របថ្ពណ៊ី ឲ្យោនរបសិទធិភាពខ្ពស់
(គណន៊ីភាព និង្ ត្ោល្ភាព)តាមការចាត្់ផ្ចង្របស់អនកសរមបសរមួ គម្រោង្។



សហការជិត្សនិទធជាមួយរកមអ ិត្ព័ត្្ោនអប់រំ

រកមពិម្រោុះម្ោប ់

និង្រកមបម្ចចកម្ទសម្អ្េង្ម្ទៀត្

ម្ ើម្ប៊ី

ពរង្ឹង្ការអ ិត្ និង្ម្របើរបាស់សោភ្រអប់រំកាន់ផ្ត្ោនរបសិទធភាពខ្ពស់ ។


ចូ រួមសរមបសរមួ ការម្រៀបចំសិកាខ្សាលា/វគគកសាង្សមត្ែភាពនានា តាមការចាត្់ផ្ចង្របស់អនកសរមបសរមួ
ផ្អនកអប់រំអ្ភរភាប្ប់វប្ប្ម្របថ្ពណ៊ី និង្របធានគម្រោង្។



ទទួ ខ្សរត្ូវម្រៀបចំទកោក់កត្់រតារគប់ព័ត្្ោន ផ្

ពាក់ព័នធរបស់ផ្អនកអប់រំអ្ភរភាប្ប់វប្ប្ម្របថ្ពណ៊ី

ឲ្យោន

សវត្ែិភាព និង្សណ្ដ្ប់ធាន្ប់ ែ គិត្ទំង្ឯកសារជារកោស និង្ម្អឡិចរត្ូនិច ។
បរិោកាសការងារ
ត្ួនាទ៊ីការងារម្នុះ ត្រមូវឲ្យចុះម្្វើការម្ៅតាមភូមិម្រចើនជាង្ម្ៅការិោ ័យ

ម្ ម
ើ ្ប៊ីជួបពិភាក្ភើៃុុះបញ្្្ំង្ និង្ម្្វើកិចច

ការងារអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយសហគមន៍ និង្អនកពាក់ព័នធម្អ្េង្ៗ ។
កខណៈសម្បត្តិ
-

ម្ចុះនិោយ និង្សរម្សរ អានភាសារគឹង្ - ផ្ខ្មរ សាទ្ត្់ ែ (ម្ហើយម្បើម្ចុះភាសាទំពួន ម្រៅ និង្ អង្់ម្គៃសម្ទៀត្កាន់
ផ្ត្របម្សើរ)។

-

ោនបទពិម្សា្ន៍ទក់ទង្ និង្ការអប់រំ

-

ោនបទពិម្សា្ន៍ម្្វើការជាមួយកោរ និង្មនស្េម្ពញវ័យ ។

-

ម្ចុះរត្ួត្ពិនិត្្យថាន្ក់ម្រៀន និង្ម្ចុះម្រៀបចំវិញ្ញ្សាររបឡង្សិស្េ

-

ម្ចុះទំនាក់ទំនង្ និង្រាក់ទក់ជាមួយសហគមន៍ រពមទំង្ចូ ចិត្ដម្្វើការងារតាមភូមិ។

-

ម្ចុះសរមបសរមួ កិចចពិភាក្ភ និង្ការរបមូ ព័ត្្ោនជាមួយសហគមន៍។

-

ម្ចុះម្បើកមូត្ូម្ោយខ្ៃួនឯង្បាន។

-

ោនគំនិត្អដួចម្អដើម អាចម្្វើការម្ោយខ្ៃួនឯង្ (ឯករាជ្យ) និង្ម្្វើការជារកម ។

-

ម្សា្្ុះរត្ង្់ និង្ោនត្ោល្ភាព។

-

ម្ចុះម្រៀបចំផ្អនការ និង្វាយត្ថ្មៃម្អទៀង្ផ្ទ្ត្់ការអនវត្ដផ្អនការសកមមភាពគម្រោង្។

-

ោនើនទៈខ្ពស់ម្ ើការងារអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ម្ោយោ្្នការម្រើសម្អើង្ (ជនពិការ សាសនា ពូជសាសន៍ និនាន្ការ
នម្ោបាយ និង្ទំម្នៀមទោល្ប់វប្ប្ម្របថ្ពណ៊ី...)។

ការោក់ពាក្យ
ម្បកខនារើផ្
ឆន្ំ២០១៨

ចាប់អារមមណ៍
ម្វលាម្ោ្ង្

សូមោក់ពាក្យម្សនស
ើ ំ
៥ៈ០០លាង្ច
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ម្ៅការិោ ័យអង្គការអាយស៊ីសម្៊ី ខ្ត្តរត្នគិរើផ្

ផ្ខ្កមភៈ

ោនអាសយោឋ្ន

ភូមិអូរកផ្ន្េង្ សងាក្ត្់បឹង្កផ្ន្េង្ រកង្បាន ង្ ម្ខ្ត្តរត្នគិរើ ទូរសពទម្ ខ្ ០៩៧ ២១៦ ១៦៩០ ឬ
ម្អញើរតាមរយៈអ៊ីផ្ម

admin.ibcde@icc.org.kh

ទរមង្់ពាក្យម្សនើសំ អាចទញយកបាន តាមរយៈម្គហទំព័រ http://www.icc.org.kh/opportunities.php ឬ
មកទទួ យកទរមង្់ពាក្យម្សនើសំតាមអាសយោឋ្នបញ្ប្ក់ខង្ម្ ើ។
ោនផ្ត្ម្បកខជនផ្

រត្ូវបានម្រជើសម្រើសឲ្យមកសោភ្សន៍បម្ណ្្្ុះ នឹង្រត្ូវបានទក់ទង្។ ម្បកខជនផ្

ទទួ បានម្ជាគ

ជ័យ នឹង្ត្រមូវឲ្យម្ោរពឲ្យបានម្ពញម្ ញ តាមក្បួនច្ាប់ម្ោ នម្ោបាយបគគ ិកជាត្ិ ក៏ ូចជាម្ោ នម្ោបាយ
ការពារកោររបស់អង្គការអាយស៊ីស៊ី។

