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Đơn vị tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Số
lượng
người
làm
việc
được
giao

1

2

3

4

1

Văn phòng

Kế toán

Chuyên viên tham mưu xây dựng báo cáo về quản lý các
nguồn kinh phí viện trợ của nước ngoài, đơn vị trong
nước theo quy định. Rà soát, kiểm tra chứng từ, thực hiện
công tác giải ngân các nguồn kinh phí của Trường.

Quản trị-Hành
chính, quản trị
hệ thống thông
tin, website, thư
viện

Chuyên viên tham mưu, quản lý trang thông tin điện tử
của Trường (website). Kết nối website với các tổ chức có
liên quan; đảm bảo hệ thống mạng của Trường hoạt động
ổn định. Quản lý trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất
của Trường.

Văn thư

Chuyên viên thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; hồ sơ và
khai thác tài liệu lưu trữ và kiêm nhiệm công tác thủ quỹ
của Nhà trường.

10

Số
lượng
người
làm
việc
hiện có

Số chỉ
tiêu
tuyển
dụng

Trình độ/chuyên
ngành đào tạo

5

6

7

1

Tốt nghiệp đại học trở lên,
chuyên ngành Kế toán

1

Tốt nghiệp đại học trở lên,
chuyên ngành Công nghệ thông tin

1

Tốt nghiệp đại học trở lên;
chuyên ngành Văn thư - lưu trữ

7

2

2

1

2

3

Phòng Quản lý Bộ phận Quản lý
Chuyên viên xây dựng kế hoạch và quản lý các khóa đào
Đào tạo, bồi
đào tạo, bồi
tạo, bồi dưỡng của Trường
dưỡng
dưỡng

4

8

5

6

Chuyên viên tham mưu, xây dựng kế hoạch điều tra,
Bộ phận Hợp tác
khảo sát, quản lý, phát triển hệ thống đối tác, triển khai
quốc tế
các hoạt động hợp tác đa phương.

3

Phòng Khoa
học, công nghệ
và Hợp tác
quốc tế

7

Bộ phận Khoa
học công nghệ

Chuyên viên tham mưu xây dựng và triển khai các
chương trình, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học,
công nghệ.

6

7

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các
chuyên ngành: Quản lý giáo dục;
Quản trị nhân lực; Quản lý đất
đai; Khoa học môi trường

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các
chuyên ngành: Ngoại ngữ; Tài
nguyên nước; Hải dương học;
Quản lý biển; Biến đổi khí hậu và
phát triển bền vững; Khoa học và
môi trường. Yêu cầu tiếng Anh
IELTS 7.0

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các
chuyên ngành: Khoa học công
nghệ môi trường, Tài nguyên
nước; Quản lý đất đai; Biển và
Hải đảo

5

3

1

2

6

7

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các
chuyên ngành: Khoa học môi
trường; Quản lý môi trường,
Khoa học công nghệ môi trường;
Quản lý đất đai; Biến đổi khí hậu
và phát triển bền vững

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các
chuyên ngành: Viễn thám; Kỹ
thuật trắc địa - bản đồ

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức
thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập,
thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực
tài nguyên nước, khí hậu thủy văn

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các
chuyên ngành: Tài nguyên nước;
Kỹ thuật địa chất; Khí tượng và
khí hậu học; Thủy văn học

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức
thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập,
thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực
quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển
và hải đảo

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các
chuyên ngành: Hải dương học;
Quản lý biển

3

4

5

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức
thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập,
thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh
vực môi trường.

4

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức
thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập,
thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực
đất đai; đo đạc bản đồ và thông tin địa lý; địa chất và
Khoa Đào tạo, Tổ chức đào tạo, khoáng sản.
bồi dưỡng
bồi dưỡng
chuyên môn,
chuyên môn,
nghiệp vụ
nghiệp vụ

11

6

4

1

5

6

2

Khoa Đào tạo,
Tổ chức đào tạo,
bồi dưỡng
bồi dưỡng
lãnh đạo, quản
lãnh đạo, quản lý
lý

3

4

5

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức
thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập,
thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên
viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp.
8

Tổng cộng

7

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các
chuyên ngành: Luật; Quản lý nhà
nước; Quản lý tài nguyên và môi
trường

2

Tốt nghiệp đại học trở lên;
chuyên ngành: Chính trị học;
Triết học; Hành chính công

Tốt nghiệp đại học trở lên; các
chuyên ngành: Kế toán, Quản lý
kinh tế

4

Chuyên viên tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức
thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập, thực tập,
thực tế đối với các khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận
chính trị.

Trung tâm
Tổ chức nghiên
Chuyên viên xây dựng, liên kết triển khai dịch vụ đào
Nghiên cứu và
cứu và phát triển
tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực.
Phát triển
nhân lực
nhân lực

6

3

1

1

47

29

14

