Position available
within NAPNEUNG, a RESEARCH PROJECT
(www.napneung.net)
Position available:

Project Coordinator

Main Duties and Responsibilities:
Our Unit is about to implement a 3-year project aimed at improving access to
efficient HIV prevention, testing and referral services in the healthcare system for
at-risk individuals living in medium-sized cities in Thailand.
Under the supervision of and in close collaboration with the Project Manager, the
Project Coordinator will be responsible for the following duties:
-

-

-

-

Coordinate and facilitate the project planning, implementation, monitoring
and reporting.
Establish and maintain partnerships with national and local stakeholders to
ensure effective implementation and sustainability of the project activities.
Organize and chair internal meetings (with the project team) and external
meetings (with stakeholders), and document and follow up on important
actions and decisions.
Contribute to the recruitment of new project staff.

Preferred Skills and Qualifications:
Thai native speaker.
Bachelor's degree or equivalent in nursing, public health, social sciences or
related field.
At least 2 years of experience in related field.
Able to travel frequently to provinces where the project is implemented.
Good organizational skills.
Good English speaking and writing skills.
Good communication and interpersonal skills.
Training will be provided. Please email your CV and cover letter to secretary@phpt.org,
copy to pongsak.pirom@phpt.org
More information: Tel: 053 240 910-2 (Mr. Pongsak Pirom), www.phpt.org
PHPT International Research Unit 195 (3-4 Floor), Kaew Nawarat Road, Wat Ked,
Muang, Chiang Mai 50000

ตำแหน่งงำนว่ำง
สำหรับโครงกำรวิจัยนับหนึ่ง
(www.napneung.net)

ตำแหน่งงำนว่ำง: ผู้ประสำนงำนโครงกำร
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ:
ทางหน่วยงานเราจะดาเนิ นโครงการในระยะเวลาประมาณ 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเข้าถึง การ
ป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี การตรวจและการให้ บริการการส่งต่อในระบบการดูแลสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิภ าพ
สาหรับผู้ที่มีความเสี่ยงซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดมีขนาดปานกลางในประเทศไทย
ผู้ ป ระสานงานโครงการจะทางานภายใต้การกากับดูแลและร่วมมือใกล้ ชิดกับผู้ จัดการโครงการ และมีห น้าที่
รับผิดชอบดังนี้:
- ประสานงานและอานวยความสะดวกในการวางแผนโครงการ ดาเนินโครงการ กากับติดตามและการ
รายงานโครงการ
- สร้างและคงไว้ซึ่งความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับจังหวัดและประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนิน
โครงการเกิดประสิทธิผลและความยั่งยืน
- จัดประชุมและทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมภายใน (ร่วมกับคณะทางานของโครงการ) และการ
ประชุมภายนอก (ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และบันทึกการประชุมพร้อมทั้งติดตามเกี่ยวกับการทางาน
และการตัดสินใจที่สาคัญ
- มีส่วนร่วมในการรับพนักงานใหม่ของโครงการ
ทักษะและคุณสมบัติที่ต้องกำร:
- สัญชาติไทย
- สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาพยาบาล สาธารณสุข สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ที่ดาเนินโครงการวิจัยได้เป็นประจา
- มีทักษะการจัดระบบ (organization skills) ที่ดี
- มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะในการสื่อสารและการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดี
ทางโครงการจะจัดการฝึกอบรมให้แก่ท่าน ผู้ที่สนใจโปรดอีเมล จดหมายสมัครงานพร้อมทั้งประวัติของท่านมาได้ ที่
secretary@phpt.org สาเนาถึง pongsak.pirom@phpt.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์: 053 240 910-2 (คุณพงษ์ศักดิ์ ภิรมณ์) www.phpt.org
โครงกำร PHPT เลขที่ 195 (ชั้น 3-4) ถนนแก้วนวรัฐ ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

