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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi thông báo tuyển dụng: 

1. Vị trí: BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN 

a. Số lượng: 01 

Loại công việc: Toàn thời gian cố định 

b. Địa điểm làm việc: Phòng Chẩn trị YHCT Dân Lợi – 39 Đại lộ Hùng Vương, Cam Phúc Bắc, 

Cam Ranh, Khánh Hòa 

c. Mô tả chi tiết công việc: 

- Tư vấn, khám cho bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền. 

- Chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền, kê đơn thuốc 

cho bệnh nhân an toàn, hiệu quả. 

- Thực hiện các phương pháp điều trị không dùng thuốc như: châm cứu, xoa bóp bấm huyệt… 

- Tư vấn cho bệnh nhân về các sản phẩm, bài thuốc của đơn vị.  

d. Quyền lợi được hưởng: 

- Thu nhập tương xứng với năng lực chuyên môn, đóng góp (thỏa thuận khi trao đổi). 

- Các khoản phụ cấp theo quy định công ty. 

- Thưởng theo hiệu quả công việc. 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, có cơ hội thăng tiến. 

- Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc. 

- Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ…theo quy định của bộ luật lao động. 

e. Yêu cầu: 

- Trình độ học vấn/chuyên môn: Bác sĩ Y học cổ truyền (Tốt nghiệp ngành Y học cổ truyền), có 

chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực. 

- Kinh nghiệm liên quan tới vị trí: Ưu tiên những người có kinh nghiệm. 

- Phẩm chất cá nhân/thái độ làm việc: Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến, chịu được áp lực cao, 

cẩn thận. 

- Các kỹ năng cơ bản: Kỹ năng giao tiếp tốt. 

2. Hợp tác mở Phòng chẩn trị Y Học Cổ Truyền 

Công ty chúng tôi có nguồn lực tài chính, có kinh nghiệm, có niềm đam mê và mong muốn cùng 

hợp sức phát triển ngành Y Học Cổ Truyền. Chúng tôi mong muốn được hợp tác cùng các Bác sĩ 

có cùng chung chí hướng để mở phòng chẩn trị tại địa phương của bạn. Chúng tôi tin tưởng, khi 

đi cùng nhau chúng ta có thể phát huy thế mạnh của mỗi cá nhân hơn. 

Yêu cầu: 

- Có đủ bằng cấp, giấy phép để mở phòng khám Y học cổ truyền. 

- Có đủ năng lực để đảm nhận vị trí phụ trách chuyên môn cho cơ sở. 

- Có đủ kinh nghiệm, am hiểu, đam mê nghành Y Học Cổ Truyền. 

 

 

https://goodcv.vn/t%C3%ACm-vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-y+h%E1%BB%8Dc+c%E1%BB%95+truy%E1%BB%81n


 Hồ sơ xin việc bao gồm: 

o CV Mô tả kinh nghiệm 

o Đơn xin việc 

o Sơ yếu lý lịch trích ngang (có dán ảnh, dấu giáp lai, xác nhận của chính quyền địa 

phương trong 6 tháng gần nhất) 

o CMND  

o Sổ hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú  

o Giấy khám sức khỏe bản gốc  

o Các văn bằng (bản sao công chứng trong 6 tháng gần nhất). 

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt 

 

 Thông tin liên hệ 

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ: 

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC DÂN LỢI 

39 Đại lộ Hùng Vương, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa 

Phòng Hành Chính Nhân Sự - Mrs. Thũy 

ĐT: 0258 3971 971 

Email: thuytdn@danloi.vn  

 

 

  

 

 


