
ĐĂNG TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG PHỤ NỘI SOI TIÊU HÓA 
 

STT Danh mục Nội dung 

1 Mô tả Điều dưỡng phụ Nội soi Tiêu hóa 

2 Chức danh Điều dưỡng 

3 Số lượng 01 

4 Thời gian làm việc Làm việc toàn thời gian, 6 ngày/tuần 

5 Trình độ học vấn – Tốt nghiệp Cử nhân hoặc Cao đẳng điều dưỡng  

6 Kinh nghiệm Đã từng phụ nội soi tiêu hóa là lợi thế 

7 Yêu cầu công việc 

– Ưu tiên các ứng viên đã có ít nhất 01 năm phụ nội soi tiêu hóa.  

– Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, phong cách làm việc 

chuyên nghiệp 

– Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt 

– Chịu được môi trường làm việc với áp lực cao 

– Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng  

8 
Mô tả và yêu cầu 

công việc 

– Phụ cho bác sỹ thực hiện các kỹ thuật Nội soi tiêu hóa 

– Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn 

9 Mức lương 
Mức lương khởi điểm tối thiểu 7 triệu/tháng (có thương lượng tùy theo 

năng lực chuyên môn) 

10 Quyền lợi 

– Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động do nhà nước quy 

định (BHYT, BHXH…) 

– Thưởng theo hiệu suất công việc và vào các ngày lễ, tết… 

– Được đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển 

– Cùng nhiều phúc lợi khác… 

11 Yêu cầu hồ sơ 

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương 

– Chứng minh thư (Photo có công chứng) 

– Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (Photo có công chứng) 

– 2 ảnh 4×6 

 

 



Ứng viên có thể nộp hồ sơ ứng tuyển bằng một trong các cách thức sau: 

1. Gửi qua email: 

drnga.pkqt@gmail.com và CC quangthanhpkqt@gmail.com  

 

2. Gửi hồ sơ ứng tuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: 

Phòng khám Quốc tế Quang Thanh 

Địa chỉ: Thôn Câu Hạ A, xã Quang Trung, huyện An lão, Hải Phòng 

Thời gian: Từ 7h00 đến 17h00 các ngày trong tuần, trước ngày 10/01/2020 

Liên hệ: Bs Lê Thị Thúy Nga  

SĐT: 0912295148/ 02253 922 666 

 

Chúng tôi sẽ hồi đáp về hồ sơ ứng tuyển của bạn trong thời gian sớm nhất.  

 

mailto:drnga.pkqt@gmail.com
mailto:quangthanhpkqt@gmail.com

