Số lượng: 01
Làm việc tại: TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 44 – 46 – 48 – 50 Tôn Thất Tùng, P. Bến Thành, Q.1
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.

1. Cách thức nộp hồ sơ:

MÔ TẢ

Gửi CV qua Email:

Chịu trách nhiệm làm các thủ tục gây mê theo chỉ định của bác sĩ

phongnhansu.jw@gmail.com

Thực hiện các công việc theo quy định chung của do Trưởng khoa
giao

Sau khi đã nhận hồ sơ qua Email,
chúng tôi sẽ liên hệ lại với các
ứng viên để hẹn lịch phỏng vấn

Kiểm tra máy móc trước khi tiến hành gây mê cho bệnh nhân
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

2. Liên hệ trực tiếp:
Ms. Thùy: 0976.764.706

YÊU CẦU

Email:

1. Tốt nghiệp Cử nhân GMHS

Thuyntbnhansu.jw@gmail.com

2. Thành thạo các qui trình gây mê

3. Biết được các kỹ thuật về GMHS
4. Sử dụng được các dụng cụ phục vụ cho công tác chuyên môn
5. 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
6. Kiến thức chuyên môn tốt
7. Có Chứng chỉ hành nghề
8. Có phẩm chất về y đức, giao tiếp tốt
9. Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực cao trong
công việc
10. Mong muốn gắn bó lâu dài với bệnh viện

QUYỀN LỢI
Lương thỏa thuận.
Có thưởng cho nhân viên đạt danh hiệu xuất sắc
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật BHXH.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện,có khả năng thăng
tiến.
Và các chế độ khác theo quy định công ty

