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ĐỂ THÔNG CÁO NGAY: Ngày 15 tháng Sáu, 2021 

Chương Trình Gateways for Growth của Quận Kent Tìm Kiếm 

Điều Phối Viên Kế Hoạch Chào Mừng  

Ứng Viên Quan Tâm Cần Nộp Đơn trước ngày 13 tháng Bảy, 2021 
 

(GRAND RAPIDS, Mich. – Ngày 15 tháng Sáu, 2021) –  Ban Lãnh Đạo chương trình Cửa Ngõ Phát Triển 
(Gateways for Growth) của Quận Kent, bao gồm các đại diện từ Thành Phố Grand Rapids, Quận Kent, 
Phòng Thương Mại Cộng Đồng Tây Ban Nha ở Tây Michigan (West Michigan Hispanic Chamber of 
Commerce), Phòng Thương Mại Khu Vực Grand Rapids (Grand Rapids Area Chamber of Commerce) và 
Samaritas, sẽ tuyển dụng một Điều Phối Viên Kế Hoạch Chào Mừng để triển khai Kế Hoạch Chào Mừng của 
Quận Kent (Kent County Welcome Plan). 
 
Grand Rapids/Quận Kent là một trong 13 cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ tham gia vào sáng kiến quốc gia, 
chương trình Cửa Ngõ Phát Triển (Gateways for Growth), trong đó mỗi cộng đồng phát triển một kế hoạch 
phù hợp với địa phương của mình. Đây là một kế hoạch do cộng đồng lãnh đạo được xây dựng để giúp đỡ 
người tị nạn và người nhập cư vượt qua các rào cản trong năm lĩnh vực: sự tham gia của người dân, phát 
triển kinh tế, cộng đồng an toàn và được kết nối, giáo dục, và cuối cùng là quyền tiếp cận các dịch vụ một 
cách công bằng. 
 
“Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, cộng đồng nhập cư của chúng tôi đã có thêm hơn 
5.000 thành viên. Với khả năng chi tiêu gần 1,1 tỷ USD, chúng tôi nhận thấy việc tạo ra một môi trường 
thân thiện và hòa nhập cho Người Mỹ mới là điều đúng đắn và sẽ mang lại các lợi ích kinh tế,” Omar 
Cuevas, Phó Chủ Tịch về Bán Hàng & Tiếp Thị của Phòng Thương Mại Grand Rapids (Grand Rapids 
Chamber) giải thích. “Cộng đồng người nhập cư đang có những đóng góp quan trọng vào nền kinh tế địa 
phương và mang đến những nét văn hóa phong phú để tạo nên một cộng đồng tuyệt vời.” 
 
Ban Lãnh Đạo hiện đang chấp nhận đơn đăng ký từ các ứng cử viên mong muốn làm việc với các bên liên 
quan trong cộng đồng để thực hiện các đề xuất và chiến lược của kế hoạch. 
 
“Điều Phối Viên Kế Hoạch Chào Mừng sẽ có vai trò thiết yếu để thực hiện các sáng kiến hướng tới việc làm 
cho Quận Kent trở thành một môi trường thân thiện hơn với cộng đồng người nhập cư và người tị nạn,” 
Viên Chức Phụ Trách Vấn Đề Hòa Nhập tại Quận Kent, Teresa Branson cho biết. “Chúng tôi rất vui mừng 
được đảm nhận vị trí quan trọng này và cộng tác với các thành viên trong cộng đồng để thực hiện thành 
công kế hoạch này.” 
  
Đây là một công việc hợp đồng bán thời gian chịu sự giám sát của Văn Phòng Hòa Nhập Quận Kent mới 
được thành lập với sự hướng dẫn và chỉ đạo từ Ban Lãnh Đạo của Kế Hoạch Chào Mừng. Ngoài ra, điều 
phối viên sẽ cộng tác với các bên liên quan trong cộng đồng. 
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Ứng cử viên cho vị trí này cần có các khả năng:  

• Kinh nghiệm quản lý dự án, quản lý ngân sách và gắn kết cộng đồng 

• Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tuyệt vời 

• Có khả năng điều phối hiệu quả việc triển khai các dự án dài hạn 

• Có kỹ năng tổ chức các dự án phức tạp bao gồm nhiều thành phần và bên liên quan 

• Kỹ năng giải quyết vấn đề đã được chứng minh 

• Khả năng thúc đẩy và thu hút mọi người một cách hiệu quả trong các sự kiện cả trong cộng đồng và 
trong quá trình tương tác với các bên liên quan 

• Khả năng sáng tạo và linh hoạt 

• Khả năng tổ chức quá trình tham vấn với các cá nhân, nhóm nhỏ và nhóm lớn. 

• Có các kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc thu hút các cộng đồng đa dạng và trải nghiệm 
đa văn hóa 

• Sử dụng thành thạo Microsoft Office Suite và các nền tảng mạng xã hội 

• Ưu tiên người có bằng cử nhân về Phát Triển Quốc Tế, Khoa Học Chính Trị, Hành Chính Công, Công 
Tác Xã Hội hoặc lĩnh vực liên quan 

• Ưu tiên người thành thạo hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha 

• Ưu tiên người có kinh nghiệm viết lách 
 

 “Cộng đồng người nhập cư của chúng tôi đã phải đối mặt và vượt qua những thách thức và rào cản mang 
tính hệ thống nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm,” ông Guillermo Cisneros, Giám Đốc Điều Hành Phòng 
Thương Mại Cộng Đồng Tây Ban Nha (West Michigan Hispanic Chamber), cho biết. “Chúng tôi mong muốn 
chọn được một Điều Phối Viên Kế Hoạch Chào Mừng để giúp chúng tôi thực hiện kế hoạch và mang lại sự 
thay đổi có ý nghĩa cho cộng đồng nhập cư của chúng tôi.” 
 
Những người quan tâm đến vị trí Điều Phối Viên Kế Hoạch Chào Mừng có thể nộp đơn tại 
https://www.accesskent.com/RFPWorkbench/LoadPublicTableAction.action trước 5 giờ chiều ngày 13 
tháng Bảy năm 2021. Các ứng viên có câu hỏi về vị trí tuyển dụng có thể tham dự hội thảo sơ tuyển vào 
ngày 29 tháng Sáu năm 2021.  
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