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HUẤN LUYỆN VIÊN TẬP SỰ Full-Time 2018 
 

 

Outward Bound Việt Nam là tổ chức doanh nghiệp xã hội, thành viên của mạng lưới Outward Bound 

quốc tế, hiện đang hoạt động tại hơn 37 quốc gia và cung cấp khóa học cho hơn 250,000 học viên mỗi 

năm. Sứ mệnh của Outward Bound là giúp học viên nhận ra giá trị đích thực, tiềm ẩn bên trong thông 

qua các chương trình  trải nghiệm thực tế bao gồm các hoạt độngmang tính phiêu lưu, thử thách, khám 

phá và hoạt động phục vụ cộng đồng. 

 

Outward Bound Việt Nam đã đi vào vận hành từ tháng 11, 2016. Đây là đơn vị tiên phong trong việc 

cung cấp mô hình học tập trải nghiệm tại Việt Nam và sẵn sàng cung cấp các khóa học làm thay đổi cuộc 

sống cho thế hệ trẻ trong nước. Xem thêm thông tin tại: http://obv.vn/ 

 

- Bạn đang tìm kiếm một công việc HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT với những công việc thường ngày khác 

của giới trẻ? 

- Bạn có niềm ĐAM MÊ với các chương trình DU LỊCH, ĐÀO TẠO NGOÀI TRỜI với những TRẢI 

NGHIỆM SỐNG đáng nhớ? 

- Bạn có muốn khám phá chính bản thân mình, bước ra khỏi những giới hạn thông thường? 

- Bạn có muốn cơ hội được các chuyên gia nước ngoài đào tạo để trở thành bậc thầy trong các chương 

trình đào tạo ngoài trời của chúng tôi? 

 

Hãy đăng ký để gia nhập đội ngũ “Huấn luyện viên Outward Bound Tập sự” của Công ty Outward 

Bound Việt Nam. 

 

- Chương trình Huấn luyện viên Outward Bound Tập sự là chương trình đào tạo dành cho các sinh viên 

Đại học/Cao đẳng năm cuối, sinh viên mới tốt nghiệp, và các sinh viên đã tốt nghiệp được vài năm quan 

tâm với lĩnh vực kỹ năng sống và hoạt động ngoài trời, có tinh thần sẵn sàng chấp nhận thử thách để trở 

thành Huấn luyện viên Outward Bound. 

 

- Huấn luyện viên tập sự sẽ được các Huấn luyện viên của Outward Bound Vietnam đào tạo về các kỹ 

năng khác nhau liên quan tới hoạt động ngoài trời, kỹ năng mềm, các quy trình an toàn và y tế cần thiết, 

có cơ hội trợ giảng và được đào tạo để trở thành các huấn luyện viên chuyên nghiệp. 

- Huấn luyện viên sẽ dẫn dắt huấn luyện viên tập sư, hướng dẫn các kỹ năng, thiết lập các tiêu chuẩn và 

mục tiêu của khóa học, đồng thời tạo ra môi trường học tập tốt, có cử chỉ thân thiện, tinh thần giúp đỡ và 

nhanh nhạy nhận biết nhu cầu của người tham gia khóa học.  

 

- Sau khi được đào tạo bài bản, bạn sẽ trở thành huấn luyện viên thực thụ của Outward Bound Việt Nam.  

1. Vai Trò Và Trách Nhiệm Của Huấn Luyện Viên Outward Bound 

 

- Thực hiện giảng dạy các khóa học ngoài trời tại Outward Bound Việt Nam cho nhiều đối tượng khách 

hàng. Điều này đòi hỏi Huấn luyện viên phải linh hoạt làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau. 

- Trở thành một thành viên trong đội ngũ Huấn luyện viên làm việc trong môi trường hợp tác, mang lại 

các khóa học an toàn và đầy cảm hứng 

- Đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong việc hướng dẫn khóa học trải nghiệm trong môi trường tự 

nhiên cho các đối tượng học viên là thanh thiếu niên. Ví dụ như vai trò người hướng dẫn, điều phối viên, 

huấn luyện viên và người cố vấn. 

- Lập kế hoạch và đưa ra các hoạt động, rút bài học kinh nghiệm cho các học viên, đảm bảo đạt được các 

mục tiêu của khóa học 



 

- Phụ trách hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động như leo núi, chèo thuyền, những hoạt động đòi hỏi các nhân 

viên hướng dẫn phụ trợ, cũng như các nguồn lực hỗ trợ cần thiết cho khóa học; 

- Làm việc vào buổi tối và cuối tuần phụ thuộc vào yêu cầu của từng khóa học; 

- Phát triển kỹ năng và nền tảng năng lực cá nhân; 

- Chú trọng đến thiết bị an toàn và báo cáo những thiệt hại, hư hỏng cho người chịu trách nhiệm; 

- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo vận hành khóa học an toàn và hiệu quả. 

 

2. Địa điểm làm việc 

- 6 tháng đào tạo đầu tiên: Km23, đường trục ĐT 639, Khu du lịch Tân Thanh thuộc khu kinh tế Nhơn 

Hội, Xã Cát Hải, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định. 

- Hạ Long: Văn phòng Outward Bound Vietnam tại Trường quốc tế Singapore tại Hạ Long: Khu đô thị 

Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh. 

- Hà Nội: Đường Gamuda Gardens 2, Khu Gamuda Gardens, km4.4 Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Để biết thêm thông tin về Huấn luyện viên Outward Bound và Trường Giáo dục Kỹ năng sống Outward 

Bound, vui lòng truy cập: 

- Facebook: https://www.facebook.com/outwardboundvietnam.vn/ 

- Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=X7r4uGDS1Iw 

- http://obv.vn/career/ 

3. Yêu cầu 

- Cử nhân Cao đẳng/ Đại học trong bất kỳ ngành học nào hoặc sinh viên năm cuối Cao đẳng / Đại học. 

- Có thể lực tốt để tham gia vào tất cả các hoạt động của khóa học, duy trì được năng lượng dồi dào, sức 

khỏe để tập trung hỗ trợ học viên và Huấn luyện viên.  

- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản. 

- Kỹ năng diễn giải tốt (Ứng viên cần phải làm việc với những học viên với nhiều trình độ, nền tảng khác 

nhau từ học sinh sinh viên tới những người đã đi làm) 

- Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm phù hợp và/ hoặc có nền tảng liên quan tới thể thao hoặc hoạt động 

ngoài trời. 

- Ưu tiên các Ứng viên có kinh nghiệm làm việc với giới trẻ về các hoạt động tại thành thị và vùng núi, là 

thành viên của các nhóm/ tổ chức giáo dục – đào tạo xã hội hoặc phát triển cá nhân.  

- Ưu tiên các Ứng viên có các năng lực về: Sơ cấp cứu, Bơi lội, Leo núi, Đi bộ đường trường, Khóa học 

Thử thách (Challenge Course), Giáo dục Môi trường.  

 

4. Quyền lợi 

- Lương, thưởng hàng năm 

- Bảo hiểm tai nạn 

- Được đào tạo bởi các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam/ nước ngoài 

- Cơ hội được đi lại, làm việc ở nhiều vùng miền khác nhau 

5. Cách ứng tuyển 

Ứng viên gửi CV (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) về địa chỉ email: hrhanoi@pegasus.edu.vn 

ĐT: 024-7306 7679- Ms. Nga-HR 

https://www.facebook.com/outwardboundvietnam.vn/
https://www.youtube.com/watch?v=X7r4uGDS1Iw
mailto:hrhanoi@pegasus.edu.vn

