Mith Samlanh Job Announcement

បុគ្ល
ក ិកង្គម
ត ើអ្ក
ន ចាប់អារម្មណ៍កនុងការផ្តល់តេវាេងគម្ប្បកបតោយគុណភាព តៅឲ្យកុមារ/យុវវ ័យ ប្គួសារ
និងេហគម្ន៍ដែរឬតេ?

ត ើអ្ក
ន ចង់ត្វើការជាម្ួយប្កុម្អ្នកជំនាញ

ដែលផ្តល់នូវតេវាេងគម្

ប្បកបតោយគុណពភាពខ្ពេដ់ ែរឬតេ? េូម្ចូលរួម្ជាម្ូយតយើង!
អ្នកនឹងចូលរួម្ជាម្ួ យប្កុម្ការងាររបេ់អ្ងគការម្ិ តេំឡាញ់

ដែលមានអ្នកជំ នាញជិ

៣០០

នាក់ ត្វើការជាម្ួ យគ្នន តែើម្បីផ្តល់នូវតេវាេងគម្ជាតប្ចើនតៅែល់កុមារ និងយុវវ ័យដែលបា ់បង់
ឱកាេ និងប្កុម្ប្គួសាររបេ់ពួកតគ។ តយើងបានបតងកើ វ ិ្ីសាស្រេតរួម្ម្ួយចំនួន តែើម្បីគ្នំប្េឲ្យ
កុមារប្ ឡប់តៅរេ់តៅជាម្ួ យប្កុម្ប្គួសារ និងបនតការេិការបេ់ពួកតគវ ិញ ធានាកនុងការផ្តល់
ការបណុត ុះបណ្ត
ត លជំនាញ ឬការងារតៅែល់យុវវ ័យ រួម្ទំងការគ្នំប្េប្គួសារ និងេហគម្ន៍
កនុងការជួ យដែទំកូនរបេ់គ្ន ់។ តយើងបានផ្តល់ការបណុត ុះបណ្ត
ត លែល់យុវជនតលើជំនាញជា
តប្ចើនែូចជា ចុងតៅ តេវាកម្ម ជួេជុលម្ូ ូ េមាាងកាយ ជាងកា ់េក់ ជាងផ្ា ដផ្នកអ្គគីេនី
ដផ្នកកា ់ តែរ និងការបណុត ុះបណ្ត
ត លតែើម្បីបតងកើ ចំណូលែល់អាណ្តពាបាល។

ត ើអ្ក
ន ប្ វូ ត្វើអ្ីខ្
វ ុះល ?
ជា បុគល
គ ិកេងគម្ អ្នកនឹងេេួលខ្ុេប្ ូវតលើការផ្តល់ការគ្នំប្េ និងតេវាេងគម្នានាឲ្យកុ មារនិង
យុវវ ័យ តែើម្បីឲ្យប្បាកែថាពួ កតគេថិ កនុងបរ ិយាកាេរេ់តៅដបបប្គួសារ កុ មារប្ ូវបានប្ ឡប់
តៅតរៀន ឬតៅដ បនតការតរៀនេូប្ តៅសាលា តហើយអ្នកដែទំ(Care Taker) ប្ ូវបានគ្នំប្េតែើម្បី
េេួលបានការងារ ឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្ួន។
ល
តួនាទីជាបុគល
គ ិកេងគម្ អ្នក នឹងទទួលខុសត្តូវលលើការងារដូចខាងលត្កាមៈ


ត្វើេមាហរណកម្ម កុមារ នឹ ងយុវវ ័យ ដែលប្ ូវតគតបាុះបង់តចាល ឬកំ ប្ា តៅកាន់ប្គួសារ
ចិញ្ចឹម្ប្បកបតោយេុវ ិតភាព(ស្េបតាម្េតង់ោរកំណ ់)



ដេវងរក និងតប្ជើេតរ ើេប្គួសារចិញ្ចឹម្ តោយដផ្ាកតលើលកខណៈវ ិនិច័ឆយដែលបានកំណ ់



តាម្ោនជាប្បចាំ តែើម្បីធានានូវេុខ្មាលភាព និងេុវ ិថភាពកុមារ យុវវ ័យ និងប្គួសារ



បតងកើ េំនាក់េំនងែ៏រ ឹងមាំ និ ងេុកចិ ត ជាម្ួ យប្កុម្តគ្នលតៅ អាជាា្រ និងដែគូ ាក់ព័នធ



តរៀបចំ និងអ្នុ វ ត និ ិវ ិ្ី េំុក
ម ូ នតពញលិញកនុងស្េុកស្េបតាម្ចាប់




តរៀបចំដផ្នការេមាហរណកម្មប្បចាំឆ្នំ តោយេហការជាម្ួយប្កុម្ការងារ
ផ្តល់តេវាេងគម្ចាំបាច់ នានាឲ្យបានទន់ តពលតវលា តៅឲ្យកុមារ យុវវ ័យ និងប្គួសារ

អ្នកប្ វូ មានលកខណៈេម្ប ិែ
ត ូចខាងតប្កាម្៖


អ្នកជាបុគគលិកដែលឯករាជយ និងសាវហាប់ មានឆនាៈកនុងការផ្តល់តេវាេងគម្ ការការារ
កុមារ និងចុុះត្វើការផ្ទាល់តៅេហគម្ន៍
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អ្នកមានបេពិ តសា្ន៍ត្វើការងារេងគម្ នឹងអាចត្វើការជាម្ួយកុមារ យុវវ ័យ ប្គួសារដែល
បា ់ឳកាេ និ ងេហគម្ន៍ របេ់ពួកតគបានយាងប្បតេើរ



អ្នកមានចំតណុះែឹងេងគម្សាស្រេត និងចិ តសាស្រេត



អ្នកមានេំនុកចិ តកុងការត្វ
ន
ើ ការេំ នាក់េំនង និងេហការ ជាម្ួ យអ្ជាា្រ និងសាថប័នាក់



ព័នឹន
ធ ឹងែំតណើរការេមំុកូន

អ្នកមានចំតណុះែឹងកនុងការតប្បើប្បាេ់កុំពយូេ័រ(Microsoft Word, Excel…)

តាំងការងារ៖ រាជធានីភ្ំតន ពញ និងត្វើែំតណើរតៅតខ្ ញ
ត ក
ឹ ញាប់
តបកខជនដែលមានចំ ណ្តប់អារម្មណ៍ និ ងមានលកខណៈេម្ប ិ ប្ត គប់ប្គ្នន់ េូម្តផ្ាើាកយ

េុំ និ ងប្បវ ិ រត ប
ូ េតងខប (CV and Cover Letter) ម្កកាន់េីសានក់ ការអ្ងគការម្ិ តេំ
ឡាញ់ តាម្អាេយោានផ្ាុះតលខ្២១៥ ផ្លូវតលខ្១៣ េងាក ់ ជ័យជំ នុះ ខ្ណឌែូនតពញ
រាជ ធានី ភ្ំ តន ពញ (ខាងតជើ ងសារម្នាីរជា ិ ) ឬ អ្ុី ដម្ល hr@mithsamlanh.org។ េូម្
បញ្ជ
ា ក់ពីប្បាក់តបៀរវ សរ ំពឹងេុក និង ួនាេី ដែលអ្នកោក់ាកយ ។
ការតប្ជើ េតរ ើេនឹ ងប្ ូវបានត្វើតឡើងប្បកបតោយ មាលភាព។
តបកខជន ដែលមានលកខណៈេម្ប ិ ប្ត គប់ប្គ្នន់ នឹ ងប្ ូវបានេំ នាក់េំនងម្កត្វើការមាាេន៍ ។
តបកខជនដែលតជាគជ័ យនឹងប្ ូវបាន ប្ម្ូវឲ្យ

តគ្នរពតាម្តគ្នលការណ៍

ការារកុ មារ

របេ់អ្ងគការម្ិ តេំឡាញ់។
េេួលាកយចាប់ពីដែៃជូនែំណឹងតនុះរហូ ែល់ដែៃេី៣០ ដខ្កញ្ជា ឆ្ន២
ំ ០១៩។
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