Asian Harm Reduction Network (AHRN)
JOB VACANCY
AHRN/YGN/22/006
Project: Drug Use and HIV/AIDS among Drug Users in Myanmar
Date: 10 Jan 2022
Position : Counsellor (SRHR) (1) post
Location : Seng Taung (Female)
The Asian Harm Reduction Network (AHRN)-Myanmar is an International NonGovernmental organization, which is implementing a harm reduction programme to reduce
HIV transmission among people injecting drugs, their (sexual) partners and the communities
they live in by providing support to implementation of harm reduction interventions and to
create an enabling and supporting environment through advocacy, capacity building, training
and service provision.
AHRN-Myanmar is looking for highly motivated and reliable individuals who are keen to be
part of an active team/organization that delivers wide range of services to improve the health
of vulnerable person to fill in the position of “Counsellor (SRHR)” for its ongoing Harm
Reduction activities in Myanmar.
•
•

The position is full-time, based in Seng Taung (Female), Kachin State with a probation
period of three months.
Starting date of the contract: As soon as possible

Personal and Professional Requirements
• Any Graduate/ Diploma preferably with the related field of Health Education/ Social
Work
• 1-2 years working experience in related field;
• Fluent in Myanmar, Local and English language both written and spoken;
• Excellent communication and networking (interpersonal) skills;
• Willingness to work with drug users and their families;
• Some understanding of drug and HIV situation in Myanmar/Kachin area;
• Keen interest in contributing to HIV/AIDS responses in Myanmar;
Main Responsibilities
Counselling Tasks
•

To raise awareness and possible behaviour change on drug use, drug addiction and risk
behaviours (HIV, TB, Hep B, Hep C, overdose, vein care, family planning, Sexual
reproductive health and Rights, GBV….);

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

To prepare clients for HIV testing so as to ensure proper informed consent;
To give the result of the test to the client while systematically providing him/her with
post-test counselling;
To refer actively all clients of the HIV Testing and Counselling (HTC) that have tested
positive to appropriate referral services;
To prepare and carry out counselling sessions for PHA clients awaiting HAART and/or
TB treatment;
To conduct initial psychosocial assessment/counselling for clients to start ART, MMT
or/and TB treatment;
To explain the treatment, potential side effects, benefits and complications of ART, MMT
and/or TB treatment before initiating;
To promote adherence of the clients to their MMT, ART and TB treatments and to
explore and help with any evident adherence problems in follow up counselling/visits;
To identify and alert the Medical Coordinator responsible of any medical complications
faced by the clients;
To give therapeutic education, mental health, supportive and/or follow up counselling to
clients, regular partners and family members/caretakers on MMT, HIV, TB, Hep B, Hep
C, Family Planning, Sexual Reproductive Health and Rights (SRHR), GBV and palliative
care as required;
To execute of all types of counselling sessions in close cooperation with Medical Unit,
Treatment Facilitators and DOTs supervisors and the concerned Outreach Workers;
To assist in educating staff and community in AHRN services;
To participate in sensitization and community awareness programs;
To participate in regular case management meeting, MMT clients meeting, PHA, ART
and TB clients meeting and counselling group discussion and also to propose solutions
and improvements;
To participate in ART self-support group activities whenever need it;
To participate proactively in internal and external meetings, case discussions and training
whenever required;
To ensure client confidentiality is respected;

Documentation and reporting
•
•
•
•

To register all relevant data in the appropriate registration books;
To provide regular reports about counselling activities to counselling officer or/and
Project Manager;
To assist various tasks like interpretation (i.e., Myanmar to Kachin/English or vice versa),
arranging/compiling relevant data, data analysis and periodical reports etc;
To document of Case Management activities of drop-in centre/outreach project office
related activities;

ကျွမ််းကျင်မဆ
ှု ိုငရ
် ာလိုအပ်ချက်မျာ်း
•

ဘွဲ့တစ်ခိုခိုရရသူ(သ)ကျန်
ို ို့
်းမာရရ်းပညာရပ်း/လူမှုရရ်းပညာဆိုငရ
် ာဒီပလိုမာရရပပီ်းသူဖြစ်ရမည်။

•

ဖမန်မာဘာသာစကာ်းအဖပင် ရဒသခံဘာသာစကာ်းမျာ်း၌အရရ်းအြတ်အရဖပာကျွမ််းကျင်သ။ူ

•

နင
ို င
် တ
ံ ကာလူမှုရရ်းအြွဲ့အစည််း(သ)လူ
ို ို့ မှုရရ်းအြွဲ့အစည််းမျာ်းတင်(၁ -၂)နစ်လိုပ်သက်ရ သူ။

•

လူမှုဆက်ဆရ
ံ ရ်း နယ်ပယ်၌အထူ်းတလည်ကျွမ််းကျင်သ။ူ

•

မူယစ်ရဆ်းဝ ်းသံစ
ို သူမျာ်း၊ ၄င်တ၏
ို ို့ မသာ်းစိုမျာ်းနင ်ို့ အတူတက အလိုပ်လိုပ်ကင
ို လ
် ိုစတ်ရသူ။

•

ဖမန်မာနင
ို င
် ရ
ံ မူ်းယစ်ရဆ်းဝ ်း နင ို့် အတ်ချ်အင
ို ဗ
် ီအရ ကာင််းတစတ်တရဒသနာ်းလည်သရသူ။

•

ဖမန်မာနင
ို င
် ရ
ံ အတ်ချ်အင
ို ဗ
် ရ
ီ အအိုငဒ
် အ
ီ က်ဒရ
် ရာဂ တက
ို ်ြျက်ရရ်း၌ပ ဝင်ရဆာင်ရက်လိုစတ်ရ
သူ။

အဓကတာဝန်ဝတတရာ်းမျာ်း
•

မူ်းယစ်ရဆ်းဝ ်းအသံ်းို ဖပြုဖခင််း၊စလန််းဖခင််းနငအ
ို့် နတရာယ်ရရသာအမူအကျငမ
ို့် ျာ်း (HIV,TB, ရဆ်းအ
လန်အကျွံသ်းံို စဖခင််း,VeinCare….) နငပ
် ာ်းလည်မှုမျာ်းကို ဖမငတ
ို့် တ်သက်သညို့န
ို့် င်ရပ်းဖခင််းနငအ
ို့်
မူအကျင ို့် မျာ်းရဖပာင််းလရအာင် ရဆာင်ရက်ရန်။

•

HIV ပို်း (သ)ို ို့ အသည််းရရာင်အသာ်း ဝ ဘီပို်းရ/မရရသ်းစစ်ဖခင််းကို Client ကိုယ်တိုငသ
် ရနာ်း
လည်၍ရသ်းစစ်ထာ်း ရသာအရဖြအာ်း Client ကိုရပ်းရန်။

•

HIV Testing and Counselling (HTC) လိုပ်ပပီ်း HIV ပို်းရတွဲ့ ရရသာ Client ကို Client
နငသ
ို့် ငရ
ို့် လျာ် ရသာဝန်ရဆာင်မှုမျာ်းရပ်းရနရသာ ရနရာ(သ)ို ို့ ဌာနမျာ်းကိုလမ််းညွှန ် ကာ်းရပ်းရန်။

•

HAART (သ)ို ို့ TB ရဆ်းရသာက်ရန်ရစာငဆ
ို့် ိုင်း် ရနရသာ (သ)ို ို့ မလိုရသ်းရသာ PHA Clients ကို
Counselling မျာ်းဆက်လက်လိုပ်ရဆာင်ရန်။

•

Hep B ကာကယ်ရဆ်းထ်းို ရန် သငရ
ို ရ
် န်
ို့် လျာ်လိုအပ်ရသာ Client မျာ်းကိုကာကယ်ရဆ်းထ်းို နင
လိုအပ်ရသာအတင််း အချက်အလက်မျာ်းရပ်း၍ ဖပင်ဆင်ရပ်းလိုပ်ရဆာင်ရန်။

•

MMT (သ)TB
ို ို့
ရဆ်းစတင်ရသာက်နင
ို ရ
် န် အတက်စတ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ လူမှုရရ်းပိုင်း် ဆိုငရ
် ာလိုအပ်
ရသာသတင််းအချက် အလက်မျာ်းကို စမ််းစစ်သ်းံို သပ်ဖခင််း (သ)ို ို့ Counselling ဖပြုလိုပ်ရပ်းဖခင််း။

•

MMT

သို ို့ TB

တသည်
ို ို့
မည်သကို
ို ို့ သရမည်၊

ဖြစ်လာနင
ို သ
် ညို့်

ရဘ်းထက်ဆို်းကျြု်းမျာ်း၊

ကိုသမှုခံယူဖခင််း၏ အကျြု်းရကျ်းဇူ်း၊ ကိုသမှုခံယူစဉ် ပိုမိုရှုပ်ရထ်းလာနင
ို ရ
် သာ အရဖခအရနမျာ်း
ကို MMT (သ)ို ို့ TB ရဆ်းမစတင်မီတင် Clientမျာ်း ကိုရင်ဖပရပ်းရန်။

•

MMT (သ)ို ို့ TB ကိုသမှုခံယူရနစဉ် Client မျာ်း adherence ရကာင််းရအာင် ဖပြုလိုပ်ရပ်းရန် နင ို့်
adherence ကို adherence ကိုထခိုက်မှုရရသာ ဖပသာနာမျာ်းကို Following up Counselling
/ Visits မျာ်းတင် ရြာ်ထတ
ို ်ပပီ်း ထဖို ပသာနာမျာ်း ရလ ာက
ီ ပ်းရန်။
ို့ ျသာ်းရအာင်ကူညရ

•

AHRN Services ရရသာရနရာမျာ်းကို Community နင ်ို့ Staff တအာ်းကျန်
ို ို့
်းမာရရ်းဆိုငရ
် ာ
ဗဟိုသတ
ို မျာ်းတို်းတက်ရအာင်ကူညရ
ီ ပ်းဖခင််း

•

Community

၏အသပညာတို်းပာ်းလာရစရန်လိုပ်ရဆာင်ရသာအစီအစဉ်နင ို့်

Sensitization

အစီအစဉ် မျာ်းတင်ပ ဝင်ရဆာင်ရက်ရန်။
•

လိုအပ်သညို့မ
် ည်သညို့် အချန်တင်မဆိုမမအြွဲ့ အတင််းရ (သ)ို ို့ ဖပင်ပအြမျာ်း၏ အစည််းအရဝ်း၊
Case ရဆ်းရန်းပမျာ်း၊ သင်တန််းမျာ်းတင် တက်ကကစာ ပ ဝင်ရဆာင်ရက်ရန်။

•

Client မျာ်း၏လ ြုွဲ့ ဝက်ထာ်းရမညို့အ
် တင််းရရ်းအရ ကာင််းအရာမျာ်း ကိုရလ်းစာ်းလိုက်နာမှုရရန်။

•

သက်ဆိုငရ
် သာအတင််းအချက်အလက်အာ်းလံို်းကိုသငရ
်ို့ တာ်ရလျာ်ညရ
ီ သာမတ်ပံိုတင်ရမညို့်
စာအိုပ်မျာ်း၊ စာရင််းသင််းရမညို့် စာအိုပ်မျာ်းတင ို့် စာရင််းသင််းရန်။

•

Counselling activities နင ို့် သက်ဆိုငရ
် သာအစီအရင်ခံစာကို Counselling Officer (သ)ို ို့
Project Manager ထံပံိုမန်ရပ်းရန်။

•

အဓပပာယ်ြွဲ့ဆိုဖခင််း (ဥပမာ-ဖမန်မာမအဂဂလပ်) ၊သက်ဆိုငရ
် သာသတင််းအချက်အလက်မျာ်းကို
တရပ င််းတည််း

ဖပင်ဆင်ဖခင််း/

စိုစည််းဖခင််း၊

အချက်အလက်မျာ်း

စီစစ်ဖခင််း၊ပံိုမန်ပရမညို့
ို ို့
်

အစီအရင်ခံစာ အစရရသာ အမျြု်းမျြု်းရသာ လိုပ်ငန််းရဆာင်တာမျာ်းတင် ကူညရ
ီ န်။
Application Deadline: 24 Jan 2022
Applications should address all Selection Criteria, and should include a cover letter along
with a copy of current Curriculum Vitae listing two referees and their complete contact
details (i.e., name, position title, organization, phone, fax, email, and mailing address details).
Attention to Human Resources Team, Asian Harm Reduction Network (AHRNMyanmar) and send the applications to:
AHRN Yangon Office
:
Road, Mayangone Township, Yangon.

No.135 (G), MawyaWaddy Street, 8 Mile, Pyay

AHRN Seng Taung (Female) Office:
Township, Kachin State.

No.4/41, Pharpyin Street, Seng Taung, Hpakant

AHRN Seng Taung (Male) Office :
Hpakant Township, Kachin State.

No.4/351,

Pharpyin

Street,

Seng

Taung,

AHRN Seng Taung (Waikha) Office:
Township, Kachin State.

No.4/121, Ward-4, Waikha Village, Hpakant

Or e-mail to jobs@ahrnmyanmar.org, online applications should be clearly mentioning the
job title and location in the subject line.
Additional information: •
•

Only short-listed candidates will be contacted for a personal interview.
Please do not send original documents as it will not be returned.

