OFFRE D’EMPLOI
SECRETAIRE DES RESSOURCES HUMAINES
Le lycée français René Descartes de Phnom Penh au Cambodge recrute un(e) Secrétaire Ressources
Humaines.
Le Lycée Français René-Descartes de Phnom Penh est l’un des 495 établissements scolaires français à
l’étranger homologués par le ministère de l’Éducation Nationale français et membre du réseau de
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger.
Il assure à ce titre l’enseignement du premier et du second degré dans le respect complet des
programmes français.
Il accueille aujourd’hui plus de 1270 élèves, de la Petite Section de Maternelle à la Terminale (séries
scientifique, économique et sociale et littéraire).
Le / La Secrétaire des Ressources Humaines assiste le Responsable des Ressources Humaines dans le
suivi administratif quotidien du personnel (ensemble du périmètre RH) et de la formation continue.
Description du poste
Le / La Secrétaire des Ressources Humaines réalise le suivi administratif du personnel (contrats,
absences, heures supplémentaires, couverture sanitaire et sociale, etc.), prépare les éléments de la
paie et tient à jour les dossiers physiques des personnels.
Il / Elle fournit une information de premier niveau aux interlocuteurs internes et externes.
Il / Elle assurer l’organisation, la préparation et le suivi des réunions. En particulier, il / elle participe à
la préparation des commissions de dialogue social et aux commissions RH et de recrutement.
Il / Elle assure le suivi administratif et logistique de la formation continue.
Il / Elle assure le suivi logistique des recrutements.
Il / Elle appuie la préparation et la réalisation des différentes élections professionnelles.
Compétences et connaissances clés attendues
En contact permanent avec le personnel du Lycée, le / la Secrétaire des Ressources Humaines doit
être capable d’interagir avec professionnalisme et de rendre compte de son travail.
Il / Elle sait faire preuve de discrétion en toutes circonstances.

Le / La Secrétaire des Ressources Humaines a une bonne connaissance de base en Gestion des
Ressources Humaines et de l’environnement institutionnel et administratif du Lycée Français René
Descartes.
Profil
Niveau Baccalauréat ou Bac+3 du Département d’Etudes Francophones avec idéalement une
formation complémentaire en GRH ou Bac+3 en Gestion des Ressources Humaines.
Cambodgien langue maternelle avec un niveau de français B2/C1.
Conditions
Contrat de droit local à mi-temps (20 heures par semaine).
Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications sur la base des grilles de salaires de
l’établissement. Prime d’épargne annuelle, couverture santé pour l’employé et sa famille (conjoint et
enfants) et prise en charge partielle des frais de scolarité des enfants.
Pour toute information complémentaire sur ce poste et les conditions proposées, vous pouvez vous
adresser à : responsable.rh@lfrd.net.
Dépôt des candidatures
Les candidatures (CV et lettre de motivation au format PDF) sont à adresser par courrier électronique
aux adresses suivantes : responsable.rh@lfrd.net, proviseur@lfrd.net et president.ape@lfrd.net le 15
janvier 2019 au plus tard. Le Lycée français René Descartes se réserve le droit de pourvoir le poste
avant cette date.

ដំណឹងជ្រើសជ ើសបុគ្ិល
គ ក
ិ
ជលខាធិកា ផ្នែក្គ្ប់្គ្ងធនធានមនសុស
វ ិទ្យាល័យបារំង ុ ៉ឺជនជដកាតភ្ែំជេញនន្បជទ្យសកមពុជា

ផ្សែង កបុគ្គលិកទំងេី ជភ្ទ្យស្ាប់មុខតំ ផ្ណងជា
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៤៩៥្គ្ឹឹះ ស្ថា នជនសងជទ្យៀតជៅប ជទ្យស

ផ្ដល្តូ វ បានទ្យទ្យួ ល ស្ថគ ល់

និ ង ជាសារិ ក ននបោ
ា ញទ្យី ភាែ ក់ ងា ស្ាប់ កា អប់ ភា
ំ ស្ថបារំង ជៅ

ប ជទ្យស ។
វ ិទ្យាល័យបារំង ុ ៉ឺជនជដកាតនាល់នូវកា អប់ ំក្មិតបឋមសិកា និងក្មិតមធយមសិកា ជោយជោ េជៅតាមកមមវ ិធី
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ជលខាធិកា ធនធានមនុ សសទំងេី ជភ្ទ្យេិនិតយតាមោនកិ ចចកា ដឋបាល បស់បុគ្គលិក

(កិចចសនា

អវតាាន

ជា៉ោ ងបផ្នាម កា ធានារ៉ោ ប់ ងសុខភាេ។ល។) ជ ៀបចំ ឯកស្ថ ្បាក់ជបៀវតស ៍ និងជធែើបចចុបបនែភាេជលើឯកស្ថ
នានា បស់បុគ្គលិក។

ជលខាទំងេី ជភ្ទ្យនាល់នូវេ័ត៌ានបឋមជៅដល់ជភ្ញៀវខាងកែុង និងខាងជ្ៅស្ថលា។

ជលខាទំងេី ជភ្ទ្យធានាដល់កា ជ ៀបចំ កា ជ្តៀមទ្យុកជាមុ ន និងកា េិនិតយតាមោនកិចច្បរុំនានា។ ជាេិ ជសស
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ួ កែុងកា ជ ៀបចំគ្ណៈកាមធិ កា កិ ចច្បរុំបុគ្គលិកកែុងកា បជចចញមតិ និងគ្ណៈកាមធិ
កា ធនធានមនុ សស ្េមទំងជ ៀបចំកិចចកា ជ្រើ សជ ើសបុគ្គលិកងមី។
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ខលីៗ។

និ ងកិចចកា នានាកែុងកា ជធែើវគ្គបណុ្ ឹះបោ
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ជលខាទំងេី ជភ្ទ្យធានានូ វកា េិនិតយតាមោនកិចចកា នានាកែុងកា ជ្រើ សជ ើសបុគ្គលិកងមី។
ជលខាទំងេី ជភ្ទ្យជដ្តបផ្នាមជៅជលើកា ជ ៀបចំ និងកា ចាត់ផ្ចងជធែើកា ជបាឹះជនែតជានលូវកា ជនសងៗ។
រំនាញ និងចំជណឹះដឹងសំខាន់ៗផ្ដល្តូវកា
ជោយានទ្យំនាក់ទ្យំនងអចិន្នាយ៍ជាមួ យនឹងបុគ្គលិក បស់ស្ថលា ជលខាធិកា ធនធានមនុសសទំងេី ជភ្ទ្យ្តូវ
ផ្តានលទ្យធភាេកែុងកា ស្មបស្មួលជៅវ ិញជៅមក្បកបជោយវ ិជាារី វៈខពស់ និងជធែើ បាយកា ណ៍េី កា ងា
បស់ខួន។
ល

ជលខាទំងេី ជភ្ទ្យ្តូវជចឹះ ការល់កា សាៃត់កុង្គ្ប់
ែ
កាលៈជទ្យសៈទំងអស់។
ជលខាធិកា ធនធានមនុសសទំងេី ជភ្ទ្យានចំជណឹះដឹងមូលោឋនជលើកា ្គ្ប់្គ្ងធនធានមនុសស និងប ិយាកាស
រុំវ ិញ បស់្គ្ឹឹះស្ថាន ្េមទំងកិចចកា ដឋបាល បស់វ ិទ្យាល័យបារំង ុ ៉ឺជនជដកាត។
លកខណៈសមបតិា
ានក្មិត្តឹមមធយមសិកាទ្យុតិយភ្ូមិ ឬមធយមសិកាទ្យុតិយភ្ូមិ + ៣ សិកាជៅជដបា៉ោ ត៉ឺម៉ោង់ភាស្ថបារំង លអ
បំនុត្បសិនជបើ ធាលប់បានសិកាវគ្គបណុ្ ឹះបោ
្ លបផ្នាមផ្នែក្គ្ប់្គ្ងធនធានមនុ សស
ភ្ូមិ + ៣ ផ្នែក្គ្ប់្គ្ងធនធានមនុសស។

ានភាស្ថកំជណើតជាភាស្ថផ្ខម ផ្ដលានក្មិតផ្នែកភាស្ថបារំង្តឹមក្មិត B2/C1។

ឬមធយមសិកាទ្យុ តិយ

លកខខ័ណឌកា ងា
កិចចសនាកា ងា កែុងតំ បន់ កា ងា ពាក់កោ
្ លជា៉ោ ង (២០ ជា៉ោ ងកែុងមួ យសបាាហ៍)។
្បាក់ ជបៀវតស ៍គ្ិតជៅតាមបទ្យេិជស្ថធន៍ និងលកខណៈសមបតាិនានាផ្ដលផ្នអកជលើា្តោឋន្បាក់ជបៀវតស ៍ បស់
ស្ថលា។ ាន្បាក់ផ្ខទ្យី១៣្បចាំនែំ ានកា ធានារ៉ោ ប់ ងសុខភាេស្ាប់និជយារិក និង្គ្ួស្ថ បស់ោត់
(្បេនធ/ប្ី និងកូនៗ) ្េមទំងានកា រួ យឧបតាមភជលើនងលបង់កា សិកា បស់កូនៗមួយផ្នែកនងផ្ដ ។
ស្ាប់េត៌ានបផ្នាមជទ្យៀតជលើមុខតំផ្ណងខាងជលើ និងលកខខណឌនានាផ្ដលបានជសែើ សូមស ជស មកកាន់អុីផ្មល ៖
responsable.rh@lfrd.net
កា ោក់បកខភាេ
សូមជនញើសំណុំឯកស្ថ ជបកខភាេ (ផ្ដលាន្បវតាិ ប
ូ សជងខប និងពាកយជសែើសុំចូលបជ្មើកា ងា ជាទ្យ្មង់ ជាPDF)
មកកាន់អុីផ្ម៉ោល៖responsable.rh@lfrd.net,

proviseur@lfrd.net, president.ape@lfrd.net យា៉ោ ងយូ បំនុត

្តឹមនងៃទ្យី១៥ ផ្ខមករ នែំ២០១៩។ វ ិទ្យាល័យបារំង ុ ៉ឺជនជដកាត កាសិទ្យិធកុងកា
ែ
ជ្រើសជ ើសជបកខភាេមុនកាល
ប ិជចេទ្យកំ ណត់ខាងជលើ ។

