Offre d’emploi
FONCTIONS : Technicien.

PROFIL DU POSTE :
Sous la conduite de l’Intendant, il est en charge de l’entretien courant, des petites réparations, de la
manutention, de jardinage.
PROFIL DE LA CANDIDATURE :
Le (la) candidat(e) recruté(e) bénéficiera d’un contrat de 1 mois en qualité de vacataire à compter du 02 janvier
2019. A l’issue de cette vacation, un CDD de 24 mois pourra être proposé en tant que de recruté local à plein
temps. Salaire au niveau 2, échelon 1 + 13ème mois et prime d’habillement (300 USD/an). Il (elle) sera
installé(e) dans les locaux de l’Institut français du Vietnam, 24 Trang Tien, Hanoi.
Diplômes et expériences demandés :
- diplômes et expérience dans le domaine technique (électricité, plomberie, maçonnerie, bricolage, etc…) ;
- la connaissance du français ou de l’anglais de base est un plus mais pas une obligation.
Qualités requises :
- Bonnes connaissances techniques dans plusieurs domaines,
- Honnêteté, loyauté, discrétion,
- Très grande capacité de travail, ainsi que capacité d'adaptation et de réactivité,
- Grande disponibilité (heures supplémentaires à prévoir qui seront récupérées),
- Sens de l'organisation et rigueur.
- Esprit d’initiative,
- Qualités relationnelles en interne comme externe
Tout dossier de candidature doit comprendre :
- Une lettre de motivation en vietnamien ou en français ou en anglais;
- Un curriculum vitae en vietnamien ou en français ou en anglais ;
- La photocopie d’une pièce d’identité;
- Les photocopies des diplômes ;
- Les photocopies des attestations justifiant des emplois précédents, le cas échéant ;
Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse suivante : nguyen.thanh.ha@ifv.vn ou déposées sous pli
fermé avec la mention « Emploi d’ouvrier polyvalent » au plus tard le 31 décembre 2018 à 17h00 à l’Institut
français du Vietnam – L’Espace – 24 Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi.
A l’issue de la sélection, les dossiers ne seront pas retournés aux candidats.

Thông báo tuyển dụng
VỊ TRÍ : Nhân viên kỹ thuật
MÔ TẢ VỊ TRÍ :
Dưới sự chỉ đạo của Phụ trách quản trị, người được tuyển dụng chịu trách nhiệm bảo trì thường xuyên, sửa
chữa lặt vặt, vận hành xử lý, chăm sóc cây.
HỒ SƠ ỨNG VIÊN :
Ứng viên được tuyển sẽ được hưởng hợp đồng trả theo giờ trong 1 tháng kể từ ngày 02/01/2019. Hết hạn hợp
đồng theo giờ này, hợp đồng xác định thời hạn 24 tháng có thể sẽ được ký cho người được tuyển làm việc toàn
thời gian. Lương tại bậc 2, ngạch 1 + lương tháng 13 và thưởng tiền quần áo (300USD/năm). Người được
tuyển sẽ làm việc tại Viện Pháp tại Việt Nam, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
Bằng cấp và kinh nghiệm yêu cầu :
- bằng cấp và kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật (điện, nước, thợ nề, sơn sửa, vv…) ;
- biết tiếng Pháp hoặc tiếng Anh cơ bản là một lợi thế nhưng không bắt buộc.
Phẩm chất cần có :
- Hiểu biết kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực,
- Trung thực, trung thành, kín đáo,
- Có năng lực cao trong công việc cũng như năng lực đáp ứng và phản ứng với công việc,
- Luôn sẵn thời gian để huy động (giờ làm thêm nếu có sẽ được nghỉ bù),
- Biết cách tổ chức và nghiêm chỉnh,
- Có tính sáng tạo,
- Biết tạo mối quan hệ nội bộ cũng như biết cách ngoại giao.
Hồ sơ ứng viên bao gồm:
- Thư xin việc bằng tiếng Việt, hoặc tiếng Pháp, hoặc tiếng Anh;
- Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Việt, hoặc tiếng Pháp, hoặc tiếng Anh;
- Ảnh chứng minh nhân dân;
- Các bản sao bằng cấp ;
- Các bản sao chứng nhận đã làm việc trước đây, nếu có;
Hồ sơ ứng viên phải được gửi theo địa chỉ: nguyen.thanh.ha@ifv.vn hoặc cho vào phong bì dán kín với ghi
chú « Emploi d’ouvrier polyvalent » gửi chậm nhất ngày 31/12/2018 lúc 17h00 tại Viện Pháp tại Việt Nam –
L’Espace – 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sau khi tuyển chọn, hồ sơ sẽ không trả lại ứng viên.

