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TP

Manager
1

•  Tốt nghiệp Dược sĩ Đại học trở lên./ Graduated from University Pharmacist or above.

•  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương/ At least 3 years of experience in the same position

•  Có kiến thức sâu sắc về GxP/ Have deep knowledge about GxP

•  Có kỹ năng đào tạo/ Training skills

•  Có năng lực quản lý và điều hành./ Capable of managing and operating.

•  Nói và viết tốt Tiếng anh/ Good command of English both in communicating & writing

•  Thông thạo tin học văn phòng./ Fluency in office softwares.

June.2019

NV. Thẩm định

Validation Staff
1

•  Tốt nghiệp từ các trường đại học các ngành Dược, Hóa học hoặc Công nghệ sinh học

Graduated from universities with Pharmacy, Chemistry or Biotechnology

•  Nói và viết tốt Tiếng anh

Good command of English both in communicating & writing

•  Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong việc thẩm định, hiệu chuẩn hoặc tương đương.

Have at least 6 months working experience in validation, calibration or equivalent.

•  Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong sản xuất dược phẩm / sản xuất thuốc tiêm/ dịch truyền.

Have working experience in pharmaceutical/ injections/ infusion manufacturing is an advantage.

•  Có kiến thức về GMP, GLP, GSP và dược điển

Have knowledge GMP, GLP, GSP & Pharmacopeias

•  Có thể sử dụng Auto Cad, Photoshop hoặc phần mềm có liên quan khác là một lợi thế

Able to use Auto Cad, Photoshop or other relevant software is a plus

June.2019

NV. Hồ sơ tài 

liệu

Documentation 

Staff

1

•  Tốt nghiệp từ các trường đại học các ngành Dược, Hóa học hoặc Công nghệ sinh học

Graduated from universities with Pharmacy, Chemistry or Biotechnology

•  Nói và viết tốt Tiếng anh

Good command of English both in communicating & writing

•  Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong việc trong việc biên soạn/ chỉnh sửa/ lưu trữ hồ sơ tài liệu.

Have at least 6 months working experience in prepare/ revise/ store documentations.

•  Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong sản xuất dược phẩm / sản xuất thuốc tiêm/ dịch truyền.

Have working experience in pharmaceutical/ injections/ infusion manufacturing is an advantage.

•  Có kiến thức về GMP, GLP, GSP và dược điển

Have knowledge GMP, GLP, GSP & Pharmacopeias

•  Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Microsoft Outlook

Proficient use of office software: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Microsoft Outlook

June.2019

TP

Manager
1

• Tốt nghiệp từ các trường đại học các ngành Dược, Hóa học hoặc Công nghệ sinh học

Graduated from universities with Pharmacy, Chemistry or Biotechnology

•  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương/ At least 3 years of experience in the same position

•  Có kiến thức sâu sắc về GLP/ Have deep knowledge about GLP

•  Có kỹ năng đào tạo/ Training skills

•  Có năng lực quản lý và điều hành./ Capable of managing and operating.

•  Nói và viết tốt Tiếng anh/ Good command of English both in communicating & writing

•  Thông thạo tin học văn phòng./ Fluency in office softwares.

June.2019

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NHÀ MÁY DƯỢC LÂM ĐỒNG

RECRUITMENT PLAN FOR LAM DONG PHARMACEUTICALS
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1
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

QA
0 3

Trưởng nhóm Vi 

sinh

Micro. Leader

1

•  Tốt nghiệp từ các trường đại học các ngành Dược, hoặc Công nghệ sinh học

Graduated from universities with Pharmacy, or Biotechnology

•  Nói và viết tốt Tiếng anh

Good command of English both in communicating & writing

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

At least 1 years of experience in the same position

•  Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong sản xuất dược phẩm / sản xuất thuốc tiêm/ dịch truyền.

Have working experience in pharmaceutical/ injections/ infusion manufacturing is an advantage.

•  Có kiến thức về GLP và dược điển

Have knowledge GLP & Pharmacopeias

•  Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và sử dụng phần mềm SAP

Proficient use of office software: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Microsoft Outlook and now how to use SAP 

software

June.2019

NV. Vi sinh

Micro. Staff
3

•  Tốt nghiệp từ các trường đại học các ngành Dược, hoặc Công nghệ sinh học

Graduated from universities with Pharmacy, or Biotechnology

• Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở nhà máy dược

At least  6 months of experience in the pharmaceuticals

•  Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong sản xuất dược phẩm / sản xuất thuốc tiêm/ dịch truyền.

Have working experience in pharmaceutical/ injections/ infusion manufacturing is an advantage.

•  Có kiến thức về GLP và dược điển

Have knowledge GLP & Pharmacopeias

•  Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Microsoft Outlook

Proficient use of office software: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Microsoft Outlook

June.2019

Trưởng nhóm 

Hóa lý

Chem. Leader

1

•  Tốt nghiệp từ các trường đại học các ngành Dược, hoặc hóa học

Graduated from universities with Pharmacy, Chemistry

•  Nói và viết tốt Tiếng Anh/ Good command of English both in communicating & writing

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương/ At least 1 years of experience in the same position

•  Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong sản xuất dược phẩm / sản xuất thuốc tiêm/ dịch truyền.

Have working experience in pharmaceutical/ injections/ infusion manufacturing is an advantage.

•  Có kiến thức về GLP và dược điển

Have knowledge GLP & Pharmacopeias

•  Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và sử dụng phần mềm SAP

Proficient use of office software: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Microsoft Outlook and now how to use SAP 

software

Apr.2019

3
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

QC

NV

Staff
2

•  Tốt nghiệp từ các trường đại học các ngành Dược, hoặc hóa học

Graduated from universities with Pharmacy, or Chemistry

• Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở nhà máy dược/ At least  6 months of experience in pharmaceuticals

•  Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong sản xuất dược phẩm/ sản xuất thuốc tiêm/ dịch truyền.

Have working experience in pharmaceutical/ injections/ infusion manufacturing is an advantage.

•  Có kiến thức về GLP và dược điển

Have knowledge GLP & Pharmacopeias

•  Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Microsoft Outlook

Proficient use of office software: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Microsoft Outlook

June.2019

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

QC
0 82
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KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NHÀ MÁY DƯỢC LÂM ĐỒNG

RECRUITMENT PLAN FOR LAM DONG PHARMACEUTICALS

1
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

QA
0 3

TP

Manager
1

•  Tốt nghiệp từ các trường đại học các ngành Dược, Hóa học hoặc Công nghệ sinh học

Graduated from universities with Pharmacy, Chemistry or Biotechnology

•  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương/ At least 3 years of experience in the same position

•  Có kiến thức sâu sắc về GxP/ Have deep knowledge about GxP

•  Có kỹ năng đào tạo/ Training skills

•  Có năng lực quản lý và điều hành./ Capable of managing and operating.

•  Nói và viết tốt Tiếng anh/ Good command of English both in communicating & writing

•  Thông thạo tin học văn phòng./ Fluency in office softwares.

NV. Vận hành

Operation  Staff
2

•  Công nhân kỹ thuật, trung cấp cơ khí, điện. Kinh nghiệm ít nhất 1 năm vận hành thiết bị sản xuất

Technician, intermediate mechanical and electrical. Experience at least 1 year of operating production equipment

NV. Pha chế

Mixing Staff
2

•  Dược sỹ Trung Học. Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong xưởng sản xuất thuốc

Graduated from Intermediate Pharmacy. Experience at least 1 year in pharmaceutical.

NV. Vệ sinh

Cleaning Staff
2

•  Tốt nghiệp tối thiểu 9/12

Graduated at least 9/12

TP

Manager
1

•  Dược sỹ Trung Học. Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong xưởng sản xuất thuốc

Graduated from Intermediate Pharmacy. Experience at least 1 year in pharmaceutical.

•  Có khả năng sắp xếp, lên kế hoạch làm việc./ Ability to arrange and plan work

•  Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và sử dụng phần mềm SAP

Proficient use of office software: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Microsoft Outlook and now how to use SAP 

software

NV

Staff
2 •  Tốt nghiệp 12/ Graduated 12

7
MÔI TRƯỜNG

EHS
0 1

NV

Staff
1

•  Tốt nghiệp ngành môi trường. Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong xử lý nước thải của nhà máy dược.

Graduated from Environmental branch. Experience at least 1 year of waste water treatment in pharmaceutical.
June.2019

0 22TỔNG/ TOTAL

6
KHO

WAREHOUSE
0 3 June.2019

5
SẢN XUẤT

PRODUCTION
0 7 June.2019

3/ 3


