
 
 

 

 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

        Nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chất 

lượng tốt nhất cho người dân và khách hàng doanh 

nghiệp, Phòng Khám đa khoa KCN Quế Võ có nhu cầu 

bổ sung thêm nhân sự trong tháng 9/2020 như sau: 

 Phỏng vấn ứng viên 

từ thứ 2 - thứ 7 

 Nộp CV qua mail or 

nộp hồ sơ tại phòng 

HCNS 
Vị trí ứng tuyển: 

1. Hành chính nhân sự: 01 người 

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực nhân sự 

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo, trung thực, thẳng thắn, công bằng, kiên nhẫn, yêu thích 

nghề, có mong muốn làm việc lâu dài tại công ty 

- Khả năng làm việc nhóm, phân tích xử lý vấn đề, bao quát vấn đề, chịu được áp lực. 

- Thành thạo tin học văn phòng 

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn 

2. Điều dưỡng viên: 05 người 

- Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng 

- Thực hiện thành thạo các công việc của điều dưỡng viên (tiêm, truyền, đo mạch, thay 

băng cắt chỉ, chăm sóc người bệnh theo y lệnh...) 

- Tuân thủ các y lệnh của bác sĩ 

- Sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị y tế liên quan đến công việc điều dưỡng 

- Chịu trách nhiệm đánh giá, lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện can thiệp điều dưỡng và 

đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh 

-  Làm các công việc khác theo sự phân công và giám sát của Điều dưỡng trưởng phụ trách 

3. Dược sĩ: 01 người 

- Tốt nghiệp chuyên ngành dược sĩ 

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, mong muốn gắn bó lâu dài. 

- Thực hiện các công việc kiểm tra đơn thuốc của bệnh nhân, phiếu lĩnh thuốc, vật dụng y 

tế, hoá chất, sinh phẩm của phòng/bộ phận.  

- Thực hiện cấp phát chính xác, kịp thời đơn thuốc cho bệnh nhân ngoại trú, vật dụng y tế 

cho phòng/bộ phận theo đúng quy trình. 

-  Dự trù, kiểm nhập, sắp xếp bảo quản thuốc, vật dụng y tế, hóa chất sinh phẩm tại khoa 

dược.  

- Theo dõi điều kiện nhiệt độ, độ ẩm trong kho hàng ngày. 

- Theo dõi hạn dùng của thuốc, tránh để thuốc hết hạn gây lãng phí.  

- Thực hiện quy trình kiểm kê, đối chiếu của kho dược. Tham gia kiểm tra các tủ thuốc 

trực tai các phòng/bộ phận theo sự phân công 

4. KTV xét nghiệm: 01 người 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành KTV xét nghiệm 

- Thực hiện các chỉ định xét nghiệm của bác sỹ theo quy trình xét nghiệm chuẩn. 

- Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế, quy định kỹ thuật, đảm bảo kết quả xét nghiệm chính 

xác. 

GẤP 



- Bảo quản các vật tư hóa chất, máy móc, thiết bị  phòng xét nghiệm theo đúng quy định. 

- Hoàn thiện giấy tờ, hồ sơ và các thủ tục hành chính liên quan. 

-  Kiểm kê hóa chất, vật tư tiêu hao hàng ngày, hàng tháng và gửi báo cáo cho các phòng 

liên quan. Lập dự trù gửi bộ phận mua hàng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên. 

Yêu cầu chung: 

 Tuổi từ 18-35, có đủ sức khỏe để làm việc. Chấp nhận ứng viên mới ra trường. 

 Hồ sơ gồm: 01 CV, 02 Sơ yếu lý lịch, 01 giấy khai sinh, chứng mình nhân dân, 01 sổ 

hộ khẩu, 01 đơn xin việc, 01 giấy khám sức khỏe, bằng cấp chứng chỉ có liên quan. 

Quyền lợi chung: 

 Thu nhập hấp dẫn, canh tranh trên thị trường; 

 Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của pháp luật lao động; 

 Được trang bị đồng phục và các trang thiết bị phục vụ công việc; 

 Môi trường làm việc chuyên nghiệp; 

 Cơ hội thăng tiến nội bộ; 

 Được đi du lịch, nghỉ mát định kỳ hàng năm… 

 Đối với điều dưỡng được cử đi đào tạo ở các bệnh viện tuyến trên để nâng cao chuyên 

môn. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KCN QUẾ VÕ 

Thái Bảo – Nam Sơn – TP Bắc Ninh (Cạnh KTX công ty Canon) 

ĐT: MS. Dung 0966.383.003, mail: pkkcnquevo@gmail.com 

Hạn nộp hồ sơ: hết ngày 30/09/2020 
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