Education and Outreach Coordinator
Bring The Elephant Home
For a world where elephants and people can thrive

Organization:
Date vacancy:
Contract:
Level:
Based in:
Working hours:

Foundation Bring The Elephant Home
10/05/2022
3 months: 10/5/2022-10/08/2022 (Opportunity to extend)
Coordinator / administrator
Remote. Events located in Ruam Thai, Prachuap Khiri Khan.
Full time

Introduction Bring The Elephant Home
The Asian elephant, a keystone species, is threatened with extinction as deforestation has destroyed
much of its habitat, food supply and migration routes. To survive, elephants often search for food and
water outside of protected areas, resulting in conflicts between elephants and people. Over the last three
generations, a population decline of at least 50% has been estimated with a current population of less
than 40,000 wild Asian elephants.
Bring The Elephant Home’s mission is to ensure the wellbeing and survival of elephants, contribute to
socio-ecological resilience, and work towards a world in which people and elephants can thrive. Our
community-based conservation strategy, developed over more than a decade, integrates the diverse
values of elephants and implements solutions that provide mutually beneficial outcomes for people,
elephants and the environment. Our projects are inclusive and promote shared decision-making,
ownership, sustainability, equality, pride, and partnerships. We believe that when local people take
ownership of conservation efforts, lasting positive change will happen.
Conservation Action
Bring The Elephant Home works with local people to implement community-based solutions that make
human-elephant coexistence possible. To complete this important conservation work, we engage a broad
range of stakeholders, including students, volunteers, travelers, corporate partners, and more. We see
that when local people host conservation action events, they not only get economic benefits through
alternative livelihood work, but also experience social benefits through these experiential education
programs. As Covid-19 restrictions ease, Bring The Elephant Home seeks to connect our conservation
action and experiential education events with a broader network.
Your role
Are you passionate about wildlife conservation, community development, and outdoor education? You
might be the perfect candidate for the role of Education and Outreach Coordinator at Bring The Elephant
Home!
This full-time position requires a Thai candidate, who is able to travel to Kui Buri, Prachuap Khiri Khan to
host activities and events with our community partners in Ruam Thai village. Candidates interested in
outdoor education, wildlife conservation, event planning, and community development are especially

encouraged to apply. Knowledge of the challenges of human-wildlife conflicts is prefered but can be
developed on the job.
This position will involve a diverse and exciting range of activities, including:
●

●
●
●
●
●

●

Working with international schools, companies, and travel organizations to plan and host
conservation action events in Ruam Thai village, Prachuap Khiri Khan in collaboration with
community leaders at the project site.
Supporting alternative livelihood initiatives by connecting event participants to local activities such
as local product making, regenerative farming, habitat restoration, and more.
Maximizing the educational impact of Bring The Elephant Home’s events by using the pillars of
outdoor education to teach event participants about wildlife conservation.
Clearly communicate activity details and times with local partners and multi-level stakeholders to
ensure events run smoothly and foster enjoyable collaborations in the community.
Create and manage event budgets, timelines, and complete administrative tasks required to run
events.
Seek out and contact new partners and participants, such as travel companies, international
schools, corporate partners to raise awareness about our conservation action events and develop
catered programs for field trips, tours or corporate social responsibility (CSR) events.
Develop new programs, and continue engaging with past participants so as to maintain a strong
network of Bring The Elephant Home supporters.

Your qualifications
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Undergraduate qualifications in a related discipline (community development, environmental
education, social marketing, community-based tourism, event planning, ecotourism, or another
relevant field)
Experience in engaging local people and managing relationships with multi-level stakeholders.
Management and coordination skills, including the ability to plan and meet deadlines, create
budgets and timelines, etc.
Thai nationality
Hold a valid Thai driver’s license.
Excellent verbal and written proficiency in Thai and English
Strong communication skills, including public speaking in Thai and English.
Basic proficiency in Google Docs, Sheets, Slides and/or equivalent programs.
Flexible attitude with creativity and initiative to create, develop their own projects that meet the
needs of the overall mission.
A passion for nature, conservation and spending time outdoors.

Compensation
● Transport costs for travel to Prachuap Khiri Khan provided
● Housing in Prachuap Khiri Khan (provided during working hours)
● Monthly salary is 20,000
● There may be potential for future work after successful completion of this 3-month contract
Applications
Please send a cover letter and your current CV including two references before May 6, 2022.

Send your application to: support@bteh.org
More information: www.bring-the-elephant-home.org

Bring The Elephant Home is an equal opportunity employer. We value diversity, inclusion, and equality.
We celebrate the range of diversity, culture, and unique differences within our organization and network.
We embrace inclusiveness by encouraging everyone to share their ideas, opinions and knowledge, and
we welcome diversity at all levels. Furthermore, we believe that inclusion enables out-of-the-box
solutions, makes sustainable growth possible, increases resilience, and is essential to creating a just and
more sustainable world.
Bring The Elephant Home is officially registered as a non-profit organization in Thailand.

ผูจ
้ ัดการทร ัพยากรชุมชน
้
มูลนิธ ิ พาชางกลั
บบ ้าน
้
เพือ
่ โลกทีช
่ างและมนุ
ษย์สามารถอยูร่ ว่ มกันได ้

้
องค์กร:
มูลนิธ ิ พาชางกลั
บบ ้าน
ระยะเวลารับสมัคร:
01/05/2022 - 01/11/2022
ั ญา:
ระยะเวลาสญ
พนักงานประจำ, 6 เดือน
ระดับ:
การจัดการโครงการ, เงินเดือนเทียบเท่าเจ ้าหน ้าที่ NGO
ระดับสูงในประเทศไทย
สถานทีท
่ ำงาน:
ทำงานทางไกล/ออนไลน์: 3 อาทิตย์/เดือน, ประจำไซ
ต์งานทีห
่ มูบ
่ ้านรวมไทย: 1 อาทิตย์/เดือน
ชวั่ โมงทำงาน:
เต็มเวลา, วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ อาจมีการทำงานล่วงเวลา
ั ดาห์บ ้าง
หรือทำงานในวันหยุดประจำสป

้
แนะนำมูลนิธพ
ิ าชางกลั
บบ ้าน
้
ี ซงึ่ เป็ นสต
ั ว์สายพันธุส
ี่ งต่อการสูญ
ปั จจุบน
ั ชางเอเช
ย
์ ำคัญ กำลังถูกคุมคามและเสย
ั , แหล่งอาหาร, และเสนทาง
้
พันธุจ
์ ากการตัดไม ้ทำลายป่ าซงึ่ ได ้ทำลายทีอ
่ ยูอ
่ าศย
้ กจะออกมาหาอาหารและแหล่งน้ำนอกพืน
อพยพ เพือ
่ ความอยูร่ อด ชางมั
้ ทีค
่ ุ ้มครอง
้ า
สง่ ผลให ้เกิดความขัดแย ้งระหว่างคนกับชางป่
ในชว่ งสามชวั่ อายุคนทีผ
่ า่ นมา
้ าได ้ลดลงกว่า 50% โดยปั จจุบน
้
ประมาณการได ้ว่าประชากรของชางป่
ั จำนวนของชาง
ี นัน
ป่ าทัว่ เอเชย
้ มีน ้อยกว่า 40,000 ตัว
้
้ าจะมีความเป็ นอยูท
พันธกิจของมูลนิธพ
ิ าชางกลั
บบ ้าน คือการทำให ้แน่ใจว่าชางป่
่ ด
ี่ ี
่ วามยืดหยุน
และสามารถอยูร่ อดได ้ ซงึ่ จะนำไปสูค
่ ทางสงั คมและนิเวศวิทยา และมุง่ สู่
้ าสามารถอยูร่ ว่ มกันได ้ กลยุทธ์การอนุรักษ์ ทอ
โลกทีค
่ นและชางป่
ี่ งิ กับชุมชนของเรา
้ า และ
ได ้พัฒนามานานกว่าทศวรรษ โดยผสมผสานคุณค่าอันหลากหลายของชางป่
้ า, และสงิ่ แวดล ้อม
เริม
่ ดำเนินการหาทางออกทีเ่ ป็ นประโยชน์รว่ มกันทัง้ กับคน, ชางป่
ิ ใจ, ความเป็ นเจ ้าของ, ความยัง่ ยืน,
โครงการของเราสง่ เสริมและแบ่งปั นการตัดสน

ื่ มัน
ความเท่าเทียม, ความภาคภูมใิ จ, และความร่วมมือกัน เราเชอ
่ ว่าเมือ
่ คนในท ้องถิน
่
เป็ นเจ ้าของความพยายามในการอนุรักษ์ ด ้วยตนเอง การเปลีย
่ นแปลงเชงิ บวกอย่าง
ยัง่ ยืนจะเกิดขึน
้
โครงการต ้มยำ
โครงการต ้มยำ (เริม
่ ดำเนินการในเดือนสงิ หาคม ปี 2563) สง่ เสริมการอยูร่ ว่ มกันของ
้ า ในพืน
คนและชางป่
้ ทีใ่ กล ้กับอุทยานแห่งชาติกย
ุ บุรี ประเทศไทย โดยสนับสนุนให ้
้
่ พริก, ตะไคร ้, ข่า, มะนาว, มะกรูด, และ
เกษตรกรเพาะปลูกพืชผลทีช
่ างไม่
ชอบ เชน
พืชทีม
่ ก
ี ลิน
่ หอมอืน
่ ๆ โครงการนีจ
้ ะชว่ ยกระจายการทำมาหากินของคนในชนบท ซงึ่
มีความสำคัญอย่างมากเนือ
่ งจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 สง่ ผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อรายได ้ทีเ่ กิดจากการท่องเทีย
่ วเชงิ นิเวศในพืน
้ ที่ เกษตรกรสามารถเก็บเกีย
่ ว
ผลผลิตจากพืชทางเลือกเหล่านี้
จากนัน
้ จึงสร ้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด
และ
ิ ค ้าลงในบรรจุภณ
เตรียมสน
ั ฑ์ทเี่ ป็ นมิตรกับสงิ่ แวดล ้อม
จากนัน
้ จำหน่ายผ่านร ้านค ้า
ปลีกในประเทศ
รวมถึงลูกค ้าออนไลน์จากแพลตฟอร์มอี-คอมเมิรซ
์ ของเรา
(https://elephantandco.org/)
ซงึ่ ในขัน
้ ตอนถัดไป เราจะรวมเกษตรกรไทยให ้เข ้าร่วมในโครงการนีม
้ ากขึน
้
กำลังมองหาผู ้จัดการทรัพยากรชุมชนทีม
่ ค
ี วามกระตือรือร ้นและทุม
่ เท

เราจึง

บทบาทของคุณ
คุณมีพรสวรรค์ในการสร ้างการเปลีย
่ นแปลงเชงิ บวกและหลงใหลในงานอนุรักษ์ โดย
ชุมชนหรือไม่? ถ ้าใช ่ คุณอาจเป็ นบุคคลทีเ่ รากำลังตามหาเพือ
่ เข ้าร่วมกับเราในฐานะ
้
ผู ้จัดการทรัพยากรชุมชนของมูลนิธพ
ิ าชางกลั
บบ ้าน
ั ชาติไทย
ั อยูห
สำหรับงานนีเ้ ราต ้องการผู ้สมัครสญ
ผู ้ซงึ่ อาศย
่ รือไม่มป
ี ั ญหาในการ
เดินทางไปประจำทีจ
่ ังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์เป็ นเวลาอย่างน ้อยหนึง่ อาทิตย์ตอ
่ เดือน
เรากำลังมองหาผู ้สมัครทีเ่ ปี่ ยมไปด ้วยแรงบันดาลใจและความคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์ รวม
ทัง้ ความหลงใหลในการทำงานร่วมกับชุมชนท ้องถิน
่
ผู ้สมัครทีม
่ ป
ี ระวัตห
ิ รือ
่ งานอนุรักษ์ (กับชุมชน), เกษตรอินทรีย,์ หรือ
ประสบการณ์ทำงานในด ้านต่างๆ เชน
กิจการเพือ
่ สงั คม, ผู ้ประกอบการเพือ
่ สงั คมอย่างยัง่ ยืนหรือเศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล ้อม,
หรือการพัฒนาชุมชน จะได ้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ ความรู ้ทางด ้านความท ้าทาย

ั ว์ป่าก็เป็ นอีกหนึง่ คุณสมบัตท
ของความขัดแย ้งระหว่างมนุษย์และสต
ิ เี่ ราต ้องการ
สงิ่ เหล่านีส
้ ามารถพัฒนาได ้จากการทำงาน

แต่

ตำแหน่งนีจ
้ ะเกีย
่ วข ้องกับกิจกรรมทีห
่ ลากหลายและน่าตืน
่ เต ้น รวมถึง:
้
ี
่ , มูลนิธพ
ิ าชางกลั
บบ ้าน, และผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
● ทำงานร่วมกับชุมชนท ้องถิน
อืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เพือ
่ พัฒนารูปแบบกิจการเพือ
่ สงั คมทีส
่ ง่ เสริมคนในท ้องถิน
่
และสร ้างความมัน
่ ใจถึงการกระจายผลกำไรทีย
่ ต
ุ ธิ รรม
รวมถึงสง่ เสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนในอนาคต
่ วข ้อง
● พัฒนาความร่วมมือกับองค์กร, รัฐบาล, มหาวิทยาลัย, และบริษัททีเ่ กีย
กับความสำเร็จของโครงการ
้ ทีข
่ องหมูบ
่ ้านรวมไทย เพือ
่ ขยายขอบเขตและผล
● ทำงานร่วมกับทีมงานในพืน
ของโครงการต ้มยำ
ั ก
ิ ารของชุมชนและ
● จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกในการประชุมเชงิ ปฏิบต
ั ภาษณ์กลุม
มุง่ เน ้นการสม
่ เพือ
่ รับข ้อมูลเชงิ ลึกของมุมมองในชุมชน และความ
คาดหวังเกีย
่ วกับการทำเกษตรกรรมและการอนุรักษ์
้ ตอนการลงทะเบียน รวมถึงสนับสนุนในเชงิ ปฏิบต
ั ิ
● จัดการและประสานงานขัน
สำหรับเกษตรกรทีต
่ ้องการเข ้าร่วมโครงการ
่ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการโดย
● ชว่ ยเหลือในการพยายามเพิม
ั ยภาพ
จัดหาตลาดทีม
่ ศ
ี ก
เพือ
่ รองรับผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงพันธมิตร
่ โรงแรม, สปา, ร ้านอาหาร, และคาเฟ่ เพือ
่ ง
ทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเชน
่ หาชอ
ทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตา่ งๆจากชุมชน
่ อัปเดตต่อชุมชนในท ้องถิน
่ และทีมงานนานาชาติของ
● รายงานข ้อมูลการเงินเพือ
้
มูลนิธพ
ิ าชางกลั
บบ ้าน, ฝึ กอบรมผู ้ประสานงานในพืน
้ ทีถ
่ งึ วิธก
ี ารจัดทำและนำ
เสนอรายงานอัปเดต
เพือ
่ เสริมสร ้างทักษะและความสามารถของชุมชนใน
ท ้องถิน
่
ื่ สารกับผู ้ทีม
ี และผู ้ทีเ่ กีย
่ ส
ี ว่ นได ้สว่ นเสย
่ วข ้องทัง้ หมดเกีย
่ วกับความคืบหน ้า
● สอ
ของโครงการ

คุณสมบัตข
ิ องคุณ

ึ ษาระดับบัณฑิตศก
ึ ษาในสาขาทีเ่ กีย
ุ ก
ิ ารศก
่ วข ้อง (การขายและการตลาด,
● มีวฒ
การจัดการทรัพยากรชุมชน, การพัฒนาชุมชน, การตลาดเพือ
่ สงั คม, การ
ท่องเทีย
่ วโดยชุมชน, งานสงั คมสงเคราะห์, สงั คมศาสตร์)
● มีประสบการณ์ด ้านงานอนุรักษ์ , การพัฒนาชุมชน, การค ้าทีเ่ ป็ นธรรม, หรือการ
เกษตรแบบยัง่ ยืน
● มีประสบการณ์ด ้านการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกของการประชุมเชงิ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารในชุมชนและการมีสว่ นร่วมของคนในท ้องถิน
่
ื่ สาร, รวมถึงความสามารถใน
● แสดงให ้เห็นถึงทักษะการจัดการและทักษะการสอ
การวางแผนและตรงตามกำหนดเวลา
ั ชาติไทย
● สญ
● สามารถพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได ้เป็ นอย่างดี
ื่ สารทีด
ื่ สารโดย
ั ษะด ้านการสอ
่ ,ี
รวมทัง้ การพูดในทีส
่ าธารณะและการสอ
● มีทก
ตรงกับผู ้เกีย
่ วข ้องระดับสูง ด ้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ั นคติทย
ี่ ด
ื หยุน
่ และมีความริเริม
่ สร ้างสรรค์ เพือ
่ สร ้างและพัฒนาโครงการ
● มีทศ
ของเราทีส
่ ามารถตอบสนองต่อความต ้องการในแง่พันธกิจโดยรวม
่ องประเทศไทยทีย
่ งั ไม่หมดอายุ
● มีใบขับขีข
ี่ วชาญพืน
้ ฐานในโปรแกรม Google Docs, Google Sheet, การทำ
● มีความเชย
สไลด์ และ/หรือ โปรแกรมอืน
่ ๆทีเ่ ทียบเท่า

การสมัคร
ึ ษาและประวัตก
กรุณาสง่ จดหมายสมัครงาน,
ประวัตก
ิ ารศก
ิ ารทำงานของคุณใน
ปั จจุบน
ั , รวมถึงบุคคลอ ้างอิงสองคน ก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
สง่ ใบสมัครของคุณมาที:่ support@bteh.org
ข ้อมูลเพิม
่ เติม: www.bring-the-elephant-home.org

้
มูลนิธพ
ิ าชางกลั
บบ ้าน เป็ นผู ้จ ้างงานทีใ่ ห ้โอกาสอย่างเท่าเทียม เราเห็นคุณค่าของ
ความหลากหลาย, การรวมเป็ นหนึง่ , และความเสมอภาค เราสรรเสริญทุกความ

หลากหลายไม่วา่ จะเป็ นวัฒนธรรมและความแตกต่างทีไ่ ม่เหมือนใครในองค์กรและ
เครือข่ายของเรา
เราโอบกอดการไม่แบ่งแยกด ้วยการสนับสนุนให ้ทุกคนในองค์กร
ร่วมแบ่งปั นไอเดีย, ความคิดเห็น, และความรู ้ เรายินดีต ้อนรับความหลากหลายในทุก
ื่ มัน
ระดับ นอกเหนือจากนี้ เรายังเชอ
่ ว่าการรวมเป็ นหนึง่ จะทำให ้เกิดการแก ้ปั ญหาแบบ
นอกกรอบและทำให ้การเติบโตอย่างยัง่ ยืนเป็ นไปได ้, รวมถึงเพิม
่ ทักษะความยืดหยุน
่
ซงึ่ มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร ้างโลกทีย
่ งั่ ยืนและยุตธิ รรมมากขึน
้
้
มูลนิธพ
ิ าชางกลั
บบ ้าน
ได ้รับการจดทะเบียนอย่างเป็ นทางการในฐานะองค์กรทีไ่ ม่
แสวงหาผลกำไรในประเทศไทย

