
 

  

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 

Tư vấn về thẩm mỹ về răng hàm mặt cho khách hàng. 

Thực hiện khám và điều trị về răng hàm mặt cho khách hàng : nhổ 

răng, trám răng, điều trị nội nha.. 

Niềng răng, răng sứ, cấy ghép implant 

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc 

YÊU CẦU 

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Răng hàm mặt. 

Kinh nghiệm niềng răng, răng sứ, cấy ghép implant 

Có tâm huyết với nghề, tự tin và chủ động trong công việc. 

Kỹ năng tư vấn và giao tiếp khách hàng tốt. 

Có định hướng gắn bó lâu dài với BV. 

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 

QUYỀN LỢI 

Lương thỏa thuận Đảm bảo Lương cao + thưởng cao + năng suất 

Lương tăng nhanh theo năng lực làm việc 

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động 

Cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn rất tốt 

Được đào tạo các kiến thức chuyên môn nâng cao năng lực  

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, thân thiện 

Cơ hội thăng tiến cao  

- Được Ký Hợp Đồng Lao Động, Đóng Bhxh - Bhyt - Bhtn Đầy Đủ 

Theo Quy Định   

- Các Chế Độ Đãi Ngộ Hấp Dẫn Khác ..... 


