Tuyển dụng Nhà nghiên cứu
Tư vấn MEL cho Ứng dụng Học tập Di động của Quỹ
Cherie Blair Foundation hướng đến các Nữ doanh nhân tại
Việt Nam và Indonesia

Thông tin chung
The Research Base là một công ty tư vấn nghiên cứu quốc tế có trụ sở tại Vương quốc Anh.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, thông tin thị trường và đánh giá cho nhiều khách
hàng hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục và kỹ năng, phát triển và kinh doanh khu vực thứ
ba/quốc tế. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các nhà cung cấp giáo dục, các tổ chức từ thiện
trong nước và quốc tế, chính phủ và các doanh nghiệp đa quốc gia. Để biết thêm thông tin, vui
lòng truy cập: http://www.theresearchbase.com
The Research Base hiện đang đánh giá dự án Ứng dụng Học tập Di động của quỹ Cherie Blair
Foundation for Women tại Việt Nam và Indonesia. Quỹ hỗ trợ các doanh nhân nữ ở các nước có
thu nhập trung bình và thấp, thuộc nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, tiếp cận các kỹ
năng, công nghệ, mạng lưới và dịch vụ tài chính mà họ cần để trở thành chủ doanh nghiệp nhỏ
và đang phát triển thành công. Ứng dụng HerVenture nhằm hỗ trợ phụ nữ vượt qua những
thách thức chính trên con đường trở thành doanh nhân thành công bằng cách giúp họ có được
kỹ năng kinh doanh mới, kết nối với các nữ doanh nhân đồng nghiệp và nhận được hỗ trợ, lời
khuyên. Ứng dụng này có các bài học được cung cấp trong các mô-đun kích thước nhỏ có thể dễ
dàng xem trên điện thoại di động. https://herventure.org/
The Research Base cần sự hỗ trợ từ các nhà nghiên cứu địa phương tại Việt Nam để thực hiện
các cuộc phỏng vấn qua điện thoại cho người dùng ứng dụng.

Vai trò và Trách nhiệm
Chúng tôi cần hai nhà nghiên cứu địa phương hợp tác với chúng tôi để thực hiện các cuộc
phỏng vấn tại Việt Nam. Một cuộc hội thảo đào tạo ảo kéo dài một ngày sẽ được The Research
Base cung cấp cho các nhà nghiên cứu được lựa chọn, bao gồm thông tin chung về dự án, đạo
đức và cách thức tiến hành nghiên cứu, thu thập và nhập dữ liệu, phỏng vấn thực hành.

Nhà nghiên cứu địa phương sẽ tự liên hệ với người được phỏng vấn để sắp xếp thời gian phỏng
vấn. Tổng số 30 cuộc phỏng vấn qua điện thoại sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ
cuối tháng 4/2019 đến tháng 6/2019 và dự kiến hai nhà nghiên cứu sẽ chia đều công việc. Các
cuộc phỏng vấn sẽ tìm cách đạt được một viễn cảnh định tính về chương trình, có được nhận
thức về tác động, cũng như câu trả lời cho các câu hỏi xung quanh tính hiệu quả, hiệu suất,
tính phù hợp và tính bền vững.
Các nhà nghiên cứu cần báo cáo tiến độ thường xuyên cho The Research Base nhằm giải đáp và
xử lý kịp thời mọi câu hỏi, vấn đề.

Chi tiết về nghiên cứu
Vì phát triển năng lực là phần trọng tâm của dự án nên vị trí này phù hợp với các nhà nghiên
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cứu mới vào nghề đang mong muốn trau dồi kinh nghiệm thực hành về thu thập dữ liệu và
nghiên cứu thực địa và cũng sẽ được hưởng lợi từ các cơ hội đào tạo mà dự án cung cấp. Tuy
nhiên, các nhà nghiên cứu nhiều kinh nghiệm hơn cũng được khuyến khích ứng tuyển vị trí này.
Bảng dưới đây nêu rõ các yêu cầu đối với ứng viên, bao gồm cả các tiêu chí chính yếu và lý
tưởng.

Tiêu chí nhà nghiên cứu địa phương
Chính yếu

•
•
•
•
•
•

•

Lý tưởng

•
•
•
•
•

Đã tốt nghiệp đại học.
Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các cuộc phỏng vấn định
tính, đặc biệt là qua điện thoại.
Hiểu về đạo đức nghiên cứu.
Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Có máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn có truy cập
Internet; và có thiết bị ghi âm hoặc ứng dụng máy tính phù hợp
để ghi lại các cuộc phỏng vấn. Có điện thoại.
Sẵn sàng tham gia toàn bộ thời gian nghiên cứu.
Hiện đang theo học hoặc mới hoàn thành chương trình sau đại
học.
Có kinh nghiệm thực hiện giám sát và đánh giá hoặc làm việc
trong lĩnh vực phát triển quốc tế.
Có kinh nghiệm dịch qua lại giữa tiếng Anh và tiếng Việt.
Có khả năng chứng minh kiến thức và hiểu biết địa phương.
Có kiến thức về Cherie Blair Foundation for Women và/hoặc
các dự án di động hỗ trợ phát triển.

Thù lao
Nhà nghiên cứu sẽ được trả thù lao ở mức 100 Bảng Anh mỗi ngày làm việc. Mỗi ngày tương
đương tám giờ làm việc và mỗi nhà nghiên cứu sẽ cần làm việc trong khoảng năm ngày. Công
việc bao gồm:
• 1 ngày dành cho đào tạo và tìm hiểu, giải đáp thắc mắc về dự án (ngày giờ chính xác sẽ được
thông báo sau, nhưng dự kiến là vào cuối tháng 4/2019).
• Bốn ngày trong khoảng thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2019 để tiến hành phỏng vấn và
dịch thuật.
Nhà nghiên cứu sẽ tự lập hóa đơn sau khi hoàn thành các cuộc phỏng vấn và cung cấp đủ các dữ
liệu đạt tiêu chuẩn. Nhà nghiên cứu có thể yêu cầu lấy mẫu hóa đơn và hóa đơn sẽ được thanh
toán bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng quốc tế trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận.
Mỗi nhà nghiên cứu địa phương sẽ được trợ cấp 50 Bảng Anh tiền cước phí gọi điện thoại.
Cùng với mức thù lao tốt, các nhà nghiên cứu còn nhận được thư giới thiệu từ The Research
Base sau khi thực hiện thành công dự án nhằm tạo điều kiện tốt cho công việc tương lai.
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Cách thức ứng tuyển
Vui lòng gửi email CV của bạn và thư xin việc với độ dài không quá một mặt giấy A4, kèm theo
tên và thông tin liên lạc của hai người giới thiệu (tại trường đại học của bạn hoặc từ các nhà
tuyển dụng trước đó) đến địa chỉ info@theresearchbase.com trước 23:59 (múi giờ BST), Chủ
Nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2019.
Vui lòng ghi rõ mã tham chiếu dự án trong tiêu đề email: CBF003 Vietnam. Vui lòng xác nhận
trong đơn ứng tuyển rằng bạn có máy tính xách tay, Internet, điện thoại và thiết bị ghi âm. Các
nhà nghiên cứu được lựa chọn sẽ được phỏng vấn qua Skype vào tuần bắt đầu từ ngày 15 tháng
4 năm 2019.
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Researcher Recruitment
MEL Consultancy for The Cherie Blair Foundation’s Mobile Learning
Application Targeting Women Entrepreneurs in Vietnam and Indonesia

Background
The Research Base is an international research consultancy based in the United Kingdom. We provide
research, market intelligence and evaluation services to a range of clients operating in the fields of education
and skills, third sector/international development and business. Our clients consist of education providers,
national and international charities, governments and multinational businesses. For further information,
please visit: http://www.theresearchbase.com
The Research Base is currently carrying out an evaluation of The Cherie Blair Foundation for Women’s
Mobile Learning Application project in Vietnam and Indonesia. The Foundation supports women
entrepreneurs in low and middle income countries to access the skills, technology, networks and financial
services they need to become successful small and growing business owners. The HerVenture app aims to
support women in overcoming key challenges hindering them from becoming successful entrepreneurs by
helping them to gain new business skills, connect with fellow women entrepreneurs and get support and
advice.
The Research Base requires assistance from local researchers in Vietnam to deliver telephone interviews to
users of the app.

Role and Responsibilities
We require two local researchers to work with us in delivering interviews in Vietnam. A one-day virtual
training workshop will be provided to the selected researchers by The Research Base, covering project
background, research ethics and protocols, data collection and entry, and practice interviews.

The local researchers will be required to contact interviewees to establish a time for interview. In total 30
phone interviews will be carried out between April 2019 and June 2019 and it is anticipated that the two
researchers will split the work evenly. The interviews will seek to gain a qualitative perspective on the
programme, obtaining perceptions of impact, as well as answers to questions around effectiveness, efficiency,
relevance and sustainability.
Researchers will be required to report regularly on their progress to The Research Base, allowing any
questions to be answered and issues to be raised.

Researcher Specification
As capacity development is a central part of this project, this position is suitable to early career researchers
seeking hands-on experience of data collection and fieldwork and who will benefit from the training
opportunities that the project provides. However, the position is also open to more experienced
researchers. The table below clarifies the applicant requirements, including both essential and desirable
criteria.
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Local Researcher Criteria
Essential

•
•
•
•
•
•

•
Desirable

•
•
•
•
•

University qualification.
Experience in conducting qualitative interviews, especially over the
telephone.
An understanding of research ethics.
Fluency in English and Vietnamese.
Excellent communication skills.
Access to a laptop or computer with internet access; and access to a
recording device or suitable computer application with which to record
interviews. Access to a telephone.
Availability for the full period of the research.
Currently studying for or recently completed postgraduate qualification.
Experience in undertaking monitoring and evaluation or working in the
international development sector.
Experience in translating between English and Vietnamese.
Ability to demonstrate local knowledge and understanding.
Knowledge of Cherie Blair Foundation for Women and/or mobile for
development projects.

Remuneration
Researchers will be remunerated at GBP £100 per day worked. Each day is equal to eight hours and
approximately five days will be required from each researcher.This will comprise:
• 1 day for training and project briefing (date is to be confirmed but likely to be late April 2019).
• Four days between April 2019 and June 2019 for interview delivery and translation.
Researchers will be required to generate an invoice on completion of the interviews and after the delivery
of acceptable data. Invoice templates can be provided on request and invoices will be paid by international
bank transfer within 30 days of receipt.
There will be a £50 phone allowance per local researcher to cover the cost of the calls.
As well as being remunerated at competitive rates, researchers will receive a letter of recommendation
from The Research Base, following successful delivery of the project, to facilitate future employment.

To Apply
Please email your CV and a cover letter of no more than one side of A4, as well as the names and contact
details of two referees (either at your university or from previous employers) to
info@theresearchbase.com by 23.59 BST on Sunday 14 April 2019
Please state the project reference in the email heading: CBF003 Vietnam. Please also confirm in your
application that you will have access to a laptop, internet, telephone and recording device. Selected
researchers will be interviewed by Skype the week commencing 15 April 2019.
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