
 
 

BẢNG MÔ TẢ YÊU CẦU CÔNG VIỆC 
VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN 

Đơn vị: VIỆN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
 
 

Stt Tiêu chí Mô tả 

1. Chuyên môn được đào tạo1 

Thạc sĩ kinh tế, quản lý. Có chuyên ngành được đào 
tạo về phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, quản trị 
đổi mới sáng tạo tại các trường đại học ở nước 
ngoài 

2. Công việc sẽ đảm trách 

- Quản lý hoạt động Vườn ươm Khoa học Công 
nghệ - Đổi mới Sáng tạo  
- Làm việc với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước để hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tại UEH 
- Quản lý văn phòng Viện Đổi mới sáng tạo 

3. 
Yêu cầu về kinh nghiệm 
làm việc  

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ 
chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt 
Nam 
- Có kinh nghiệm triển khai thực hiện các đề án 
nghiên cứu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cấp 
thành phố hoặc quốc gia 
- Có kinh nghiệm làm việc với các quỹ đầu tư mạo 
hiểm, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp nước ngoài 

4. Kỹ năng cần có 

- Xây dựng quy trình, quản lý, điều hành vườm 
ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
- Kỹ năng cố vấn và tư vấn dự án khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo 
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán; Có khả năng giao 
tiếp, thuyết trình, làm việc bằng tiếng Anh 
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong 
công việc 

5. Các yêu cầu khác 
- IELTS 6.0 (hoặc tương đương) trở lên hoặc tốt 
nghiệp tại đại học ở nước ngoài 
- Ngăn nắp, chủ động trong công việc 
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1 Ngành, chuyên ngành, nghề, lĩnh vực... ứng viên được đào tạo. 


