Trở thành nhà lãnh đạo năng lượng trong tương lai
Các câu hỏi thường gặp
Chương trình Lãnh đạo Năng lượng Tương lai (FEL-100) là gì?
Chương trình FEL-100 là một mạng lưới tình nguyện viên đa dạng và toàn cầu gồm các chuyên gia
năng lượng trẻ. Nó được thiết kế để giúp hình thành, truyền cảm hứng và phát triển các nhà lãnh
đạo năng lượng của ngày mai. Nó phục vụ như một nền tảng để thu hút một số lượng hạn chế các
chuyên gia trẻ đầy tham vọng vào các hoạt động và sự kiện quốc gia, khu vực và quốc tế. Mục tiêu
của nó là truyền cảm hứng cho những người tham gia trở thành thế hệ lãnh đạo năng lượng tiếp
theo có khả năng giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thế giới liên quan đến năng lượng
và tính bền vững.

Trở thành FEL-100 đòi hỏi điều gì?
Mục tiêu chính của Chương trình FEL-100 là nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng.
Nhà lãnh đạo năng lượng tương lai được kỳ vọng sẽ tích cực tham gia ít nhất các hoạt
động sau:

 Tham gia một trong các nhóm làm việc của Hội đồng
 Là thành viên tích cực của một trong các dự án FEL-100- Thị trường ý tưởng của chúng tôi
 Hoàn thành khảo sát Giám sát các vấn đề Năng lượng Thế giới hàng năm
 Tham gia Hội nghị thưởng đỉnh FEL-100 hoặc Đại hội FEL
Mất bao nhiêu thời gian để trở thành FEL-100
Trở thành FEL có nghĩa là tham gia các cuộc gọi và cuộc họp thường xuyên với các thành viên đồng
dự án, thường xuyên trả lời email và thực hiện các nhiệm vụ đã đăng ký trong nhóm làm việc của
Hội đồng hoặc dự án FEL. Chúng tôi hy vọng những hoạt động đó sẽ không quá 5-8 giờ mỗi tháng.
Tuy nhiên, một số tháng có thể rất yên tĩnh và những tháng khác bận rộn hơn.

Ai có thể đề cử một Nhà lãnh đạo Năng lượng Tương lai?
Các Ủy ban Thành viên Quốc gia (MC), cũng như các Đối tác Toàn cầu và Người bảo trợ của Hội
đồng Năng lượng Thế giới có cơ hội đề cử các chuyên gia trẻ tham gia chương trình.

Ai đang lựa chọn những Nhà lãnh đạo Năng lượng Tương lai tham gia chương
trình ?
Chương trình Lãnh đạo Năng lượng Tương lai - FEL-100 - là một tổ chức tự quản, do Ban FEL-100
lãnh đạo. Ban FEL-100 và các Ủy ban của nó chỉ được thành lập bởi FELs. Ủy ban Đề cử của Hội
đồng FEL-100 giám sát việc xét duyệt đơn đăng ký và lựa chọn các ứng cử viên sẽ tham gia chương
trình.
Ban Thư ký Luân Đôn cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cho Ban.

Các tiêu chí lựa chọn tối thiểu mà ứng viên phải đáp ứng là gì?
Người đăng ký chương trình phải đáp ứng các tiêu chí thiết yếu sau:






Mối quan tâm vững chắc và thành tích đã được chứng minh về năng lượng; CV và tuyên
bố cá nhân để chỉ ra tiềm năng trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng
Có bằng cử nhân trở lên
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm chuyên môn toàn thời gian và sau đại học trong lĩnh vực liên
quan đến năng lượng - xin lưu ý rằng điều này không bao gồm bằng thạc sĩ và nghiên cứu
tiến sĩ, thực tập hoặc công việc tình nguyện trong quá trình học
Có động lực cao và được khuyến khích làm việc với Hội đồng Năng lượng Thế giới, đóng góp
vào các hoạt động của ủy ban thành viên của họ và sẵn sàng cam kết trở thành thành viên của
FEL-100 độc quyền và tiếp tục tham gia

 Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp đơn
Quy mô của nhóm FEL bị hạn chế và quá trình lựa chọn ngày càng trở nên cạnh tranh hơn mỗi năm.
Tuân thủ các tiêu chí tối thiểu là một điều kiện, nhưng không có nghĩa là ứng viên sẽ tự động được
nhận vào chương trình.
Những người tham gia hiện tại có trung bình hơn 6 năm kinh nghiệm chuyên môn sau đại học
trong lĩnh vực năng lượng và trung bình từ 32-33 tuổi.
Các ứng viên thành công không chỉ tuân thủ các tiêu chí ứng tuyển mà còn thể hiện động lực đặc
biệt, sẵn sàng đóng góp cho công việc của cộng đồng FEL và Hội đồng, cũng như cho sự đa dạng
chung của những người tham gia chương trình về giới tính, lĩnh vực, công ty và khu vực.

Các ứng cử viên có cần được đề cử bởi Ủy ban Thành viên Quốc gia (MC)
không?
Về nguyên tắc, có. Ngay cả khi các ứng viên gửi đơn trực tiếp đến Người đứng đầu Chương trình
FEL có trụ sở tại Văn phòng Luân Đôn hoặc thông qua Người bảo trợ hoặc Đối tác toàn cầu của Hội
đồng Năng lượng Thế giới, yêu cầu hỗ trợ sẽ được gửi đến Ủy ban Thành viên Quốc gia (MC)
tương ứng của họ. Quốc gia.
Hội đồng khuyến nghị các ứng viên liên hệ trực tiếp với MC quốc gia của họ.

Bạn nên liên hệ với Ủy ban thành viên quốc gia nào nếu bạn đang
sống ở nước ngoài?
Nếu ứng viên đang làm việc hoặc học tập ở nước ngoài, chúng tôi khuyến khích họ liên hệ với Ủy
ban thành viên quốc gia của nước sở tại. Các nhà lãnh đạo năng lượng tương lai được kỳ vọng sẽ
đóng góp vào các hoạt động của Ủy ban Thành viên Quốc gia của họ..

Các lien hệ với các Ủy ban thành viên quốc gia và phải làm gì nếu bạn không
nhận được phản hồi?
Các Ủy ban Thành viên Quốc gia tự chủ và độc lập và có thể liên hệ trực tiếp qua trang web của Hội
đồng Năng lượng Thế giới. Trong một số trường hợp, các MC có thể không trả lời, vì họ đã đạt tối đa
hai FEL-100 cho mỗi quốc gia hoặc vì họ chỉ đề cử ứng viên từ các công ty thành viên của chính họ.
Nếu bạn không thành công trong việc liên hệ với Ủy ban thành viên quốc gia ở quốc gia của mình,
bạn có thể chọn tự đề cử. Trong trường hợp đặc biệt, các FEL không có Đề cử MC được chấp nhận
tham gia chương trình.

Tất cả những người được đề cử có tự động được nhận vào chương trình
không? Mỗi quốc gia / công ty nhận được bao nhiêu điểm?
Không có số lượng vị trí được xác định trước cho mỗi quốc gia / công ty và không có đề cử được tự
động chấp nhận vào chương trình. Mỗi đơn đăng ký nhận được đều trải qua cùng một quy trình
nghiêm ngặt và Ủy ban Đề cử của Hội đồng FEL sẽ xem xét từng người trong số họ một cách cẩn
thận, lưu ý đến chất lượng của đơn đăng ký cũng như sự đa dạng của khu vực, quốc gia, công ty và
giới tính.
Trong những trường hợp hiếm hoi, nhiều hơn một điểm sẽ được cấp cho FEL từ cùng một quốc gia /
công ty..

FEL tham gia Chương trình FEL-100 trong bao lâu?
Mỗi FEL-100 được đưa lên máy bay ban đầu trong một năm. Hàng năm, mức độ tham gia của
mỗi người tham gia được đánh giá và nếu người tham gia bị coi là không hoạt động, họ có thể bị
thay thế. Nếu người tham gia được coi là tích cực, họ có thể được đề nghị ở lại trên tàu thêm
một năm.
Sau khi hoàn thành thành công chương trình, cựu FEL sẽ nhận được chứng chỉ và tham gia cộng
đồng Cựu sinh viên để duy trì hoạt động tích cực trong mạng lưới của Hội đồng.

Định dạng của thư giới thiệu nên như thế nào?
Thư giới thiệu phải được viết bằng giấy tiêu đề chính thức của công ty / tổ chức và phải có chữ ký.
Nó phải được viết trong bối cảnh đơn đăng ký FEL-100 bởi một người đã làm việc với ứng viên và
người được sắp xếp tốt nhất để xác nhận các kỹ năng và khả năng đóng góp của ứng viên cho FEL
và cộng đồng của Hội đồng.

Những gì cần được bao gồm trong tuyển bố cá nhân?
Bạn sẽ cần trả lời các câu hỏi đặt ra trong đơn đăng ký và câu trả lời phải thể hiện động lực và cam
kết của ứng viên để trở thành Nhà lãnh đạo năng lượng trong tương lai. Nó phải ngắn gọn và nêu
bật các khía cạnh có liên quan về nền tảng và kinh nghiệm của ứng viên có thể đóng góp vào công
việc của cộng đồng FEL. Ứng cử viên nên nêu bật những gì họ sẽ dự định đạt được với tư cách là
một FEL và đề cập cụ thể cách mà họ sẽ đóng góp cho công việc của cộng đồng của Hội đồng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Thành viên tại

Gmail: Ducanh.wec@gmail.com

