
 

  

Hồ sơ ứng tuyển phải bao gồm toàn bộ: Bằng cấp, chứng chỉ, 

Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu, CV kinh nghiệm làm việc… Tất 

cả hồ sơ khi đi phỏng vấn phải được công chứng đầy đủ. 

Số lượng: 01 

Làm việc tại: TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 44 – 46 – 48 – 50 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, Q.1 

MÔ TẢ 

- Thực hiện gây mê và theo dõi dấu hiệu sinh tồn của khách hàng  

- Tiên lượng người bệnh trước mổ để chọn phương pháp gây mê 

đảm bảo an toàn nhất .  

- Cho thuốc mê và liên lạc cùng Bác sỹ trong suốt cuộc mổ.  

- Cho dịch truyền, thuốc, điện giải , máu trong lúc mổ .  

- Di chuyển khách hàng cùng điều dưỡng vòng ngoài sang phòng 

hồi sức hậu phẫu .  

- Theo dõi sự hồi tỉnh của bệnh nhân tại phòng hồi sức trong 24h 

sau mổ và ghi hồ sơ.  

- Kiểm tra ô xy ,lĩnh bù các thuốc, dụng cụ đã dùng .  

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn 

1. Cách thức nộp hồ sơ: 

Gửi CV qua Email: 

phongnhansu.jw@gmail.com 

Sau khi đã nhận hồ sơ qua Email, 

chúng tôi sẽ liên hệ lại với các 

ứng viên để hẹn lịch phỏng vấn 

2. Liên hệ trực tiếp: 

Ms. Thùy: 0976.764.706 

Email: 

Thuyntbnhansu.jw@gmail.com 

mailto:phongnhansu.jw@gmail.com
mailto:lynt.jw@gmail.com


 

 

PERSONAL INFORMATION 

YÊU CẦU 

- Yêu cầu Bác sĩ chuyên khoa I 

- 5 năm kinh nghiệm trở lên  

- Dưới 40 tuổi  

- Có chứng chỉ hành nghề 

QUYỀN LỢI 

Hưởng mức Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực  

Chế độ đầy đủ theo quy định  

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động  

Các chế độ khác theo quy định 


