BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

TUYỂN DỤNG
PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH, TÀI NGUYÊN
(HÀ NỘI: 02 người)
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Thực hiện công tác nghiên cứu, phân tích, xây dựng và triển khai chính sách tài nguyên, gồm:
✓ Tham gia các hoạt động, diễn đàn chính sách quốc tế về quản lý tài nguyên Internet (ICANN,

APTLD,

APNIC...). Theo dõi, tổng hợp, phân tích diễn tiến tình hình chính sách quốc tế.
✓ Nghiên cứu, hoạch định, xây dựng chính sách vĩ mô, chính sách quản lý nhà nước, chiến lược để quản lý và
phát triển tài nguyên Internet. Tham mưu xây dựng chính sách quản lý, phát triển dịch vụ tài nguyên Internet
phù hợp diễn tiến quốc tế, bối cảnh trong nước.
✓ Thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định chính sách về quản lý tài nguyên
Internet.
✓ Thực hiện công tác pháp lý của Trung tâm trong các hoạt động liên quan tới quản lý tài nguyên Internet; Xây
dựng kế hoạch, triển khai công tác phổ biến chính sách quy phạm pháp luật...
✓ Thực hiện các báo cáo về pháp lý, chính sách, kết quả thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính

sách.
✓ Tham gia thực hiện công tác hợp tác trong và ngoài nước về quản lý tài nguyên Internet.
✓ Xây dựng tài liệu, bài viết liên quan tới quản lý, sử dụng tài nguyên Internet phục vụ đào tạo, phổ biến, truyền
thông.

YÊU CẦU:
✓ Tốt nghiệp đại học ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin.
✓ Tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên.
✓ Có kỹ năng làm việc nhóm.
✓ Có khả năng truyền đạt, đào tạo.

✓ Có năng lực hướng dẫn, thuyết phục mọi người thực hiện; nhạy bén, chính xác, khách quan trong phát hiện
các sự sai sót, không phù hợp.
✓ Kỹ năng thống kê, phân tích, soạn thảo tài liệu, văn bản và vi tính văn phòng thành thạo.
✓ Ưu tiên: Có kinh nghiệm công tác nghiên cứu, phân tích chính sách; Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực
Internet và viễn thông.

MỨC LƯƠNG:
7,000,000 – 17,000,000

LIÊN HỆ:
Email: tuyendung@vnnic.vn
Nguyễn Huyền My: 0243.5564944 (506) - 0971861694

