Chức danh

Chủ nhiệm
Câu lạc bộ
(Số lượng: 01)

Nội dung công việc và quyền lợi

Yêu cầu

Công việc:
- Quản lý, điều hành CLB.
- Tổ chức các hoạt động CLB.
- Tuyển mới thành viên.
- Hỗ trợ đề án đào tạo Kỹ năng khởi nghiệp của Trường.
- Tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp.
- Báo cáo công tác cho P.CTSV.
- Tổ chức các đề án ý tưởng khởi nghiệp tham gia các giải
thưởng khởi nghiệp.

- Là sinh viên đang theo
học tại Trường.
- Có năng lực quản lý
- Yêu thích và có sự hiểu
biết về khởi nghiệp, đổi
mới sáng tạo.
- Giao tiếp tốt Bằng Tiếng
Anh là lợi thế.
- Chịu khó, năng động,
chịu được áp lực công
việc, sắp xếp hài hòa giữa
việc học và công tác.

Quyền lợi:
- Được cấp áo thun CLB.
- Được training kỹ năng quản lý CLB.
- Hỗ trợ thù lao CTV (50,000 đồng/buổi, căn cứ theo số buổi
làm việc).
- Được hỗ trợ học bổng nếu có đề án khởi nghiệp hiệu quả.
- Các quyền lợi khác của thành viên CLB.

- Là sinh viên đang theo
học tại Trường.
Cùng chủ nhiệm CLB thực hiện các việc sau:
- Có năng lực quản lý.
- Quản lý, điều hành CLB.
- Yêu thích và có sự hiểu
- Tổ chức các hoạt động CLB.
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- Hỗ trợ đề án đào tạo Kỹ năng khởi nghiệp của Trường.
- Giao tiếp tốt Bằng Tiếng
- Tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp.
Anh là lợi thế.
- Báo cáo công tác cho P.CTSV.
- Tổ chức các đề án ý tưởng khởi nghiệp tham gia các giải - Chịu khó, năng động,
chịu được áp lực công
thưởng khởi nghiệp.
việc, sắp xếp hài hòa giữa
Quyền lợi:
việc học và công tác.
- Được cấp áo thun CLB.
- Được training kỹ năng quản lý CLB.
- Hỗ trợ thù lao CTV (50,000 đồng/buổi, căn cứ theo số buổi
làm việc).
- Được hỗ trợ học bổng nếu có đề án khởi nghiệp hiệu quả.
- Các quyền lợi khác của thành viên CLB.
- Là sinh viên đang theo
Công việc:
học tại Trường.
Cùng chủ nhiệm CLB thực hiện các việc sau:
- Có năng lực quản lý.
- Phụ trách phần việc được phân công.
- Yêu thích và có sự hiểu
- Tham gia tổ chức các hoạt động CLB.
biết về khởi nghiệp, đổi
- Tham gia Tuyển mới thành viên.
- Tham gia hỗ trợ đề án đào tạo Kỹ năng khởi nghiệp của mới sáng tạo.
- Giao tiếp tốt Bằng Tiếng
Trường.
Anh là lợi thế.
- Tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp.
- Tổ chức các đề án ý tưởng khởi nghiệp tham gia các giải - Chịu khó, năng động,
chịu được áp lực công
thưởng khởi nghiệp.
việc, sắp xếp hài hòa giữa
Quyền lợi:
việc học và công tác.
- Được cấp áo thun CLB.
- Được training kỹ năng quản lý CLB.
Công việc:
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- Hỗ trợ thù lao CTV (50,000 đồng/buổi, căn cứ theo số buổi
làm việc).
- Được hỗ trợ học bổng nếu có đề án khởi nghiệp hiệu quả.
- Các quyền lợi khác của thành viên CLB.

Thành viên
Câu lạc bộ
Số lượng: 35-40)

Công việc:
- Tham gia tích cực các hoạt động CLB.
- Tham dự hội thảo, tọa đàm.
- Hỗ trợ BCN tuyển mới thành viên.
- Tham gia đề án đào tạo Kỹ năng khởi nghiệp của Trường.
- Đảm bảo sinh hoạt 1-2 buổi/tháng.
- Đề xuất các ý tưởng khởi nghiệp.
Quyền lợi:
- Được cấp áo thun CLB.
- Được tham gia tham quan thực tế tại doanh nghiệp, tham
quan, dã ngoại.
- Được cộng điểm RLSV.
- Được tham gia các khóa teambuilding.
- Được hỗ trợ học bổng nếu có đề án khởi nghiệp hiệu quả.
- Được tham dự các sự kiện khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại
Tp.HCM và các tỉnh.

- Là sinh viên đang theo
học tại Trường.
- Có năng lực quản lý.
- Yêu thích và mong muốn
tìm hiểu về khởi nghiệp,
đổi mới sáng tạo.
- Nhiệt tình, năng động,
sắp xếp hài hòa giữa việc
học và hoạt động CLB.

